
2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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
Címzett: dr. Fröhlich Klára jogtanácsos
Telefon: 06-93-500-720
E-mail: frohlich_klara@nagykanizsa.hu
Fax: 06-93-500-733
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű x
Egyéb
I. 3.) 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 Villamos energia beszerzés
2009 február 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra
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 x
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb x
A teljesítés helye Nagykanizsa Közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
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 (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Szállítási szerződés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feljogosított fogyasztási helyeinek
valamint még közüzemben lévő fogyasztási helyeinek részére a magyar átviteli
hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia
versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási
kötelezettség nélkül.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
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
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
II.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája



IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben): Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének döntése értelmében 2009. február 1-től kívánjuk a villamos energiát
a szabadpiacon beszerzni, amely csak ezzel az eljárástípussal biztosítható, tekintve
a szerződéses felmondási időket.
IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
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
ajánlati ár intézményi fogyasztási
helyekre 2009 évre/Ft/kWh

70

fogyasztási tolerancia mértéke
intézményi fogyasztók esetén/%
(maximum -30% és +10% minimum -20
és 5%)

20

fizetési határidő intézményi
fogyasztókra/nap

10

ajánlati ár közvilágításra 2009
évre/Ft/kWh

70

fogyasztási tolerancia mértéke
közvilágításra/% (maximum: -20% és +
10% minimum -10 % +5%)

20



fizetési határidő közvilágításra/nap 10
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? 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:
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 226-300384
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 0
Megnevezése
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a 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 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)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt?
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.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:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.)
Az eredményhirdetés időpontja 2008. december 18. 14,00 óra
VI.2.2.)
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:
A Kbt. 92. § d.) pontja alapján, mivel villamosenergia szektorban a piaci viszonyok
időközbeni változása miatt ajánlatkérő a szerződés megkötésére ill. megkötése
esetén a teljesítésre nem lenne képes.
VI.2.3.)
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti
minősítése -
VI.2.4.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben) -
VI.2.5.)



Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma Ajánlattevő neve: ELMIB Első Magyar Infrastruktúra
Befektetési Zrt. címe: HU-8800 Nagykanizsa Csengery u. 9. Ajánlattevő neve: E.ON
Energiaszolgáltató Kft. címe: HU-1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
VI.2.6.)
Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás
a hirdetményre (adott esetben)
VI.2.7.)
Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott?
(adott esetben)
VI.2.8.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/12/31 (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: HU
Címzett: dr. Fröhlich Klára jogtanácsos
Telefon: 06-93-500-720
E-mail: frohlich_klara@nagykanizsa.hu
Fax: 06-93-500-733
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsa.hu
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 Villamos energia beszerzés
2009 február 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra



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 x
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja x
A teljesítés helye Nagykanizsa közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
c)
Szolgáltatás
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
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Szállítási szerződés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feljogosított fogyasztási helyeinek
valamint még közüzemben lévő fogyasztási helyeinek részére a magyar átviteli
hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia
versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási
kötelezettség nélkül, 2,01 GWh/év mennyiségű a közvilágítási rendszerre számolva,
valamint az egyéb ún. intézményi rendszerre számolva 3,3 GWh/év mennyiségű
villamos energia szállítása. A villamos energia átadási helye: E.on KÖF valamint KIF
hálózata.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
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
Pénznem
ÁFA nélkül
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 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
ajánlati ár intézményi fogyasztási
helyekre 2009 évre/Ft/kWh

70

fogyasztási tolerencia mértéke
intézményi fogyasztók esetén/%
(maximum -30% és + 10% minimum
-20% és 5%)

20

fizetési határidő intézményi
fogyasztókra/nap

10

ajánlati ár közvilágításra 2009
évre/Ft/kWh

70



fogyasztási tolerencia mértéke
közvilágításra/% (maximum: -20%és
+10% minimum: -10% és +5%)

20

fizetési határidő közvilágításra/nap 10
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: 2008
/S 226
- 300384
2008/11/20 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 0
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)



Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
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 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) Az eredményhirdetés időpontja: 2008.
december 18. 14,00 óra
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. december 29. 10,00 óra
Az eljárás az alábbi indokok miatt eredménytelen (szerződéskötésre nem került
sor): A Kbt. 92. § d.) pont alapján, mivel a villamosenergia szektorban a piaci
viszonyok időközbeni változása miatt ajánlatkérő a szerződés megkötésére ill.
megkötése esetén a teljesítésére nem lenne képes.
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: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
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
jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. VII. része szerint van mód.
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: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/01/19 (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.



16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: CIB Bank Zrt.
1027 Budapest Medve u. 4-14.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Hitelkeretszerződés, beruházási típusú hitel felvételére
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/09/24 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Egy darab
750.000.000.-Ft összegű beruházási típusú hitel felvételére vonatkozó
hitelkeretszerződés.
Ellenszolgáltatás: 3 havi CHFLIBOR+ 0,887 %/év
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2028/10/15 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2008/S 145-195604
közzétételének napja: 2008/07/29 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2008/S 202/2008
közzétételének napja: 2008/10/17 (év/hó/nap)
4.a)



A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): eredeti feltétel:
ellenszolgáltatás mértéke: 3 havi CHFLIBOR + 0,887%
módosított feltétel:
ellenszolgáltatás mértéke: 3 havi CHFLIBOR + 2,387%
4.c)
A módosítás indoka: A gazdasági világválság miatt előállt rendkívüli pénzügyi krízis
- amely a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény volt - indokolttá teszi a
szerződésmódosítást.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/01/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: -
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal
egyetrértek
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/26 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.



16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: CIB Bank Zrt.
1027 Budapest Medve u. 4-14.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Hitelkeretszerződés, beruházási típusú hitel felvételére
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2007/08/01 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Kettő darab
(vagyis 001 részajánlatra: 1 db. 260 MFt. keretösszegű,, 002. Részajánlatra: 1
db.612.563.000.-Ft keretösszegű) beruházási típusú hitel felvételre vonatkozó
hitelkeretszerződés
ellenszolgáltatás összege 02 részajánlatra: 3 hónapos CHF LIBOR + évi 0,029 %
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2027/08/01 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2007/S 100-123538
közzétételének napja: 2007/05/26 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2007/S 156-194292
közzétételének napja: 2007/08/16 (év/hó/nap)
4.a)



A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): eredeti szerződéses feltétel:
ellenszolgáltatás összege: 3 havi CHFLIBOR + 0,029 %
módosított tartalom:
ellenszolgáltatás összege: 3 havi chflibor + 1,529 %
4.c)
A módosítás indoka: A világméretű gazdasági válság következtében a pénzintézet
számára a szerződés teljesítése aránytalan terheket jelentene. A felmerült
körülmények a szerződéskötéskor leőre nem voltak láthatók.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/01/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: -
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal
egyetértek.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/26 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.



16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
hitelkeretszerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2006/05/08 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Kettő darab
(vagyis 01 részajánlatra: 1 db. Panel Plussz hitelprogramhoz kapcsolódó
hitelkeretszerződés, 530.746.175.-Ft keretösszeg erejéig,02. Részajánlatra: 1 db.
Egyéb beruházási típusú, svájci frank alapú hitelkeretszerződés 800.000.000.-Ft
keretösszeg erejéig) beruházási típusú hitelfelvételre irányuló hitelkeretszerződés
ellenszolgáltatás:3 havi CHFLIBOR + 0,147 % / év
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2026/05/08 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: az ajánlati felhívás 2006/S 43-045576 számon jelent meg a TED-en,
valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2006. évi 28. számában,
5132/2006 számon.
közzétételének napja: 2006/03/03 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*



Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2006/S 108-115242
közzétételének napja: 2006/06/09 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: igen
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): eredeti szerződéses feltétel:
3 havi CHFLIBOR + 0,147 %/év
módosított szerződses feltétel:
3 havi CHFLIBOR + 1,647 %/év
4.c)
A módosítás indoka: A világméretű gazdasági válság - szerződéskötés
időpontjában előre nem látott - hatásai következtében a szerződés teljesítése az
eredeti feltételekkel az ajánlattevőként szerződő fél lényeges jogos érdekét sértené.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/01/30 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: -
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal
egyetértek.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/26 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.



5 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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
AJÁNLATI FELHÍVÁS
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
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):
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 más ajánlatkérő(k) nevében folytatja 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 leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió x
A teljesítés helye 1.) Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30.
2.) Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A.
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 létszáma
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):
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 „Kiskanizsai Egészségház építési koncessziója”
építési beruházásra irányuló Vállalkozási szerződés keretében, a gyógyszertári
egység hosszú távú üzemeltetésével
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7



További
tárgyak:

45215100-8
45220000-5
45262700-8
45262800-9
70310000-7
71220000-6
71320000-7
85149000-5

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott
esetben): Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 458/2008. (XII.18.)
határozatában döntött Kiskanizsa városrész egészségügyi alapellátási feladatainak
megfelelő orvosi rendelők, védőnői szolgálat és gyógyszertár biztosítása céljából
közbeszerzési eljárás indításáról Építési koncessziós eljárásban, két változatban:
1.) Nagykanizsa, Szent Flórián téri hivatali kirendeltség épülete átépítés
2.) Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. szám alatti, jelenleg is működő rendelő
bővítéses rekonstrukciója
A nyertes ajánlattevő a szükséges terveztetések, engedélyeztetések után a
létesítményt és járulékait megépíti és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába
adja, hosszú távú szerződést köt a gyógyszertár üzemeltetésére.
A koncesszióban megvalósítandó építési munkák szakmai tartalma:
1.) Változat: Nagykanizsa, Szent Flórián téri hivatali kirendeltség épülete
átépítésével:
- Felnőtt háziorvosi körzet, 3 db
- Gyermek háziorvosi körzet, 1 db
- Védőnői szolgálat, 2 db
- Gyógyszertár, 1 db,
- Szükséges járulékokkal, berendezve.
2.) Alternatív Változat: Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. szám alatti,
jelenleg is működő rendelő bővítéses rekonstrukciójával: a rendelkezésre álló
engedélyezési-, kiviteli tervek szerint, a jogerős építési engedélybe foglaltaknak
megfelelően.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2009/06/15 (év/hó/nap)
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) A szerződést teljesítési
bankgarancia, késedelmes teljesítési kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér
biztosítja a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.
Ezek mértékének és alapjának részletes meghatározását az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre A jelen beszerzés tárgyát képező feladatok elvégzése kizárólag a
nyertes ajánlattevő (koncessziós jogosult) finanszírozásában történik.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben) Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem
kéri. Több ajánlattevő közös ajánlatát azonban csak együttes és egyetemleges
felelősségvállalás és teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja
el.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben)
Ha igen, a különleges 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, illetve alvállalkozó, aki a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, 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 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 az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(5)
bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésének a)-i) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) 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.
A Kbt. 60. §(4) bekezdése és a Kbt. 63. §(7) bekezdése irányadó a Kbt 66. §(2) és a
67. §(4) bekezdése szerinti szevezetekre.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2006. január 1-jét követően volt-e sorban állás,
P.2-3/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2005., 2006. és 2007. évekre vonatkozóan a
számviteli törvénynek megfelelő beszámolója,
P.4/ ajánlattevő nyilatkozata a 2005,2006, és 2007 évek nettó árbevételére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P.1/ ajánlattevő és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozatai alapján ne legyen megállapítható, hogy
bankszámláján 2006. január 1-je után sorban állás fordult elő;
P.2/az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év (2005., 2006., 2007.)
bármelyikében ne legyen negatív;
P.3/ az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozó saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti évben ne legyen kisebb mint a
jegyzett tőkéje,
P.4/ az ajánlattevő nettó árbevétele 2005., 2006. és 2007. évek átlagában érje el a
300 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1: az ajánlattevő által megjelölt szakemberek végzettségének ismertetése, akik
az építési beruházás teljesítéséért felelősek, a személyeknek a megnevezésével,
felsőfokú műszaki szakmai végzettségüknek, jogosultságuknak az ismertetésével.
Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség
igazolása az iskolai oklevél, a felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása az
illetékes Hivatal által kiadott határozat közjegyző által hitelesített másolatban történő
benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával szükséges.
M2-M3: az előző 3 legjelentősebb építési beruházásainak és a vonatkozó
üzemeltetési refrenciák ismertetése az alábbiak szerint:
Egészségügyi létesítmény építése és gyógyszertár üzemeltetése esetén az
ellenszolgáltatás(ok) összege, a teljesítés(ek) ideje és helye(k) megjelölésével,



valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével. A beruházások és
szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.
A referencia nyilatkozatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy közjegyző
által hitelesített példányban kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1: az ajánlattevő
rendelkezzen 1 fő, felsőfokú végzettséggel, a 244/2006. (XII.5.) KORM. rendelet
szerinti MV-É/A művezetői jogosultsággal, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel,
M2: az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év valamelyikében (2006.,
2007., 2008.) rendelkezzen egy legalább 1 darab min. nettó 100 millió Ft-os
kivitelezési költséget és legalább nettó 5 millió Ft-os berendezési költséget elérő,
egészségügyi létesítmény építésére vonatkozó referenciával.
M3: az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év valamelyikében
(2006., 2007., 2008.) rendelkezzen egy gyógyszertári üzemeltetésére vonatkozó
referenciával
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára 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:
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 fajtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum



A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-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 szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
1.) A létesítmény kivitelezési költsége,
nettó (Ft)

25

2.) Fajlagos m2 ár, nettó (Ft/m2) 10
3.) A létesítmény építésének megkezdési
ideje

5

4.) A létesítmény használatbavételi
engedélyének megszerzése

5

5.) A koncessziós ajánlat minősítése,
szakmai színvonala

20

6.) A gyógyszertár-üzemeltetési idő
hossza (év)

25

7.) A gyógyszertári bérlemény havi bérleti
díja, nettó Ft/m2 × m2

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
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei



A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 140 000 + 28 000 = 168 000
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: „Kiskanizsai
Egészségház”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap)
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: (év/hó/nap )
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; kivéve a
közbeszerzési törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. szám, II. emelet, Városfejlesztési Osztály, osztályvezetői iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek jogosultak a jelenlétre
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1)
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem
biztosít lehetőséget



A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre -
VI.3.2.)
Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2009/06/03 (év/hó/nap) Időpont:
10:00 óra
helyszíne megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
VI.3.3.)
Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009/06/12 (év/hó/nap)
VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont:
Helyszín:
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
VI.3.5.)
Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési
időpontja
VI.3.6.)
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai,
az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
VI.3.7.1.)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen
VI.3.7.2.)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk Az
ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
másra nem átruházható. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció
beszerzése ) A dokumentáció átvehető a KANIZSABER Kft székhelyén minden nap
9-12 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9-10 óráig.
VI.3.8.1.)
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.
VI.3.8.2.)
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1)
szerinti ponthatárok közötti pontszámot A bírálati részszempontok - az 5.
részszempont kivételével - mennyiségi tényezőkön alapulnak - relatív értékelési
módszerrel, részszempontonként a legkedvezőbb ajánlat 10 pontot, a további
ajánlatok pontszámai az arányosítás elve alapján kerül megállapításra. Az
5. részszempont „ más módon értékelhető tényezőkön alapul”, elbírálása
szakvélemény szerint, az arányosítás elve alapján történik. Az ajánlatkérő az egyes
pontszámokat az arányosítással két tizedes szám pontossággal számítja, majd a
súlyszámokkal megszorozza.
VI.3.9.) 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
VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a)



az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen
b)
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik
személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen
VI.3.11.)
Egyéb információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia.
3) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők ajánlataikat 3 példányban (1 eredeti
és 2 másolati példány), írásban és zárt csomagolásban adják be. Az ajánlatot
tartalmazó csomagon szerepeltetni kell az ajánlatkérő nevét és címét, továbbá a
következő feliratot: „Kiskanizsai Egészségház építési koncessziója, Ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel!” Az ajánlat egyéb formai előírásait az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
4) Az ajánlathoz az ajánlattevőknek csatolniuk kell az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldányát, vagy annak közjegyző
által hitelesített másolatát (ajánlatkérő a fenti dokumentumot az ajánlattevő
kötelezettségvállalásra jogosultságának ellenőrzése céljából kéri.)
5) Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő cégkivonata nem
tartalmazza a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi kört.
6) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének
kihirdetésekor ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevő személyét is
meghatározza, akkor azzal köt szerződést.
8) Az ajánlati ár tartalmazzon minden olyan költséget, mely a szerződés teljesítése
során felmerül.
9) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 90. § (2) bekezdésében foglaltakat.
10)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
11)A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/30 (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
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 u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
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/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):



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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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
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 hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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
„Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán” projekt kivitelezésére
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.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)
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.
A műszaki dokumentációban és engedélyekben 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 2009/10/31 (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 a)
pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
- Finanszírozás saját forrásból és az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatással valósul meg.
- Az Ajánlatkérő 2 részszámlát és 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)-i) 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) erőforrásaira 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 az elmúlt 2 évben (2007, 2008) 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 az
elmúlt 2 évben (2007. 2008.) 30 napot meghaladó sorban állás volt,
P 2. ha az előző 3 üzleti év (2006-2008) forgalma átlagában nem éri el a nettó 80
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:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
M 1. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző 3 évben (2006-2008) 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 rendelkezésre 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.



M 5. Csatolni kell az Ajánlattevő környezetirányítási rendszerének akkreditálását
igazoló tanúsítvány hiteles másolatát illetve ezek hiányában a Kbt. 68. § (5)
bekezdésében foglalt kötelezően elfogadandó dokumentumokat.
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 (2006-2008.), összesen nem rendelkezik legalább 2 db fő-
vagy alvállalkozóként végzett közúti, közműépítési referenciamunkával, melyből egy
referenciamunka nettó értéke minimum 30 millió Ft, és a második minimum 15 millió
Ft értékű, és ezekről megfelelő referenciával nem rendelkezik.
M 2. nem rendelkezik legalább egy fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
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,
- 2 db forgóvázas kotróval,
- min. 90 to. vibrációs hengerrel
M 5. nem rendelkezik ISO 14001, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, illetve ezek hiánya
esetén nem csatolta a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerinti környezetvédelmi
intézkedéseinek leírását.
Ajánlatevő, 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. Vállalkozási díj, nettó (Ft) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazdaságosság-költséghatékonyság)
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Organizációs terv 17
Projekt ütemterv 18
3. Szerződéses feltételek 15
Többlet garanciavállalás, a kötelezőn
velül vállalt, években

5

Késedelmi kötbér véghatáridőre, %/nap 5
Meghiúsulási kötbér, %-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: 2009/07/03 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60 000 + ÁFA 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: „Autóbuszmegállók korszerűsítése”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/03 (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: 2009/07/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, II. emelet, Városfejlesztési Osztály,
osztályvezetői iroda
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?
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 keretén belül Közösségi
közlekedési infrastrukturális fejlesztések tárgyú pályázattal támogatott. A Támogatási
szerződés megkötésre került.
Azonosító szám: NYDOP-3.2.1/B-2008-0019
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2009/07/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2009/07/24 (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. 06. 24.-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 középválallkozásnak
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 hiteles 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: „Autóbuszmegállók
korszerűsítése ” 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 meghatározott (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 lejáráig sor került
az A. Melléklet II. pontban meghatározott címen. Az ajánlat, ill. az azzal kapcsolatos
postai küldemének 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 igazolvánnyal



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. Ajánlattevő csatolja bármely akkreditált független szervezet által kiállított
tanúsítását, mely szerint ISO 14001 minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy
minőségbiztosítás érdekében intézkedést tett
19. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
előírásai szerint kell eljárni.
20. Az ajánlattevő köteles csatolni a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. §. (3) bekezdése alapján előírja az igazolások hiteles
másolatban történő benyújtását.
21. 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: 2009/06/08 (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: Gerócs László
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):
 



8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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
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
Központi szintű
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű x
Egyéb
I. 3) 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 x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió x
A teljesítés helye 1.) Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30.
2.) Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A.
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
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége A Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő részére „Kiskanizsai Egészségház építési
koncessziója” építési beruházásra irányuló Vállalkozási szerződés keretében, a
gyógyszertári egység hosszú távú üzemeltetésével
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 458/2008. (XII.18.) határozatában
döntött Kiskanizsa városrész egészségügyi alapellátási feladatainak megfelelő
orvosi rendelők, védőnői szolgálat és gyógyszertár biztosítása céljából
közbeszerzési eljárás indításáról
Építési koncessziós eljárásban, két változatban:
1.) Nagykanizsa, Szent Flórián téri hivatali kirendeltség épülete átépítés
2.) Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. szám alatti, jelenleg is működő rendelő
bővítéses rekonstrukciója
A nyertes ajánlattevő a szükséges terveztetések, engedélyeztetések után a
létesítményt és járulékait megépíti és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába
adja, hosszú távú szerződést köt a gyógyszertár üzemeltetésére.
A koncesszióban megvalósítandó építési munkák szakmai tartalma:
1.) Változat: Nagykanizsa, Szent Flórián téri hivatali kirendeltség épülete
átépítésével:
- Felnőtt háziorvosi körzet, 3 db
- Gyermek háziorvosi körzet, 1 db
- Védőnői szolgálat, 2 db
- Gyógyszertár, 1 db,
- Szükséges járulékokkal, berendezve.
2.) Alternatív Változat: Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 38/A. szám alatti,
jelenleg is működő rendelő bővítéses rekonstrukciójával: a rendelkezésre álló
engedélyezési-, kiviteli tervek szerint, a jogerős építési engedélybe foglaltaknak
megfelelően.



II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
További
tárgyak:

45215100-8
45220000-5
45262700-8
45262800-9
70310000-7
71220000-6
71320000-7
85149000-5

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
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
III.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása A nyertes ajánlattevő a
szükséges terveztetések, engedélyeztetések után a létesítményt és járulékait
megépíti és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja, hosszú távú
szerződést köt a gyógyszertár üzemeltetésére.
III.2.3.)
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos



Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.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 létesítmény kivitelezési költsége,
nettó (Ft)

25

2.) Fajlagos m2 ár, nettó (Ft/m2) 10
3.) A létesítmény építésének megkezdési
ideje

5

4.) A létesítmény használatbavételi
engedélyének megszerzése

5

5.) A koncessziós ajánlat minősítése,
szakmai színvonala

20

6.) A gyógyszertár-üzemeltetési idő
hossza (év)

25

7.) A gyógyszertári bérlemény havi bérleti
díja, nettó Ft/m2 x m2

10

IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? 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 KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-6549/2009
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE



A Szerzõdés száma: 0
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 0
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 109 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a 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 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)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt?
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.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:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2009/06/04 (év/hó/nap) 10:00
óra
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka A Kbt. 92. § a) pontja szerint eredménytelen az eljárás: nem nyújtottak be
ajánlatot.
VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe,
valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén
a benyújtott részajánlatok száma
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és
hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást
alkalmazott? (adott esetben)
VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/08 (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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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
Kiskanizsai Egészségház
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 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 xDinamikus 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 „Kiskanizsai
Egészségház kialakítása” építési beruházás Vállalkozási szerződés keretében, a
felmerülő tervezési munkával együtt.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45000000-7

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 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 alkalmassá 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 kialakítása.
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 felújítása 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
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 2010/08/15 (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 finanszírozás saját forrásból, és tervezetten a Nyugat-Dunántúli Regionális
Operatív Program keretén belül meghirdetett NYDOP-2007-5.2.1. jogcímű
támogatásból valósul meg.
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán részszámlázási lehetőséget biztosít.
2009 évben rendelkezésre álló forrás mértéke: maximum 28 millió Ft
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 60
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 2006., 2007., és 2008. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti, vagy hiteles 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 (2006-2008.) 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 (2006, 2007, 2008) 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 (2006-2008.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2006-2008.) forgalma a három év
(2006-2008.) forgalma a három év (2006-2008) átlagában nem érte el a bruttó 180
millió forintot. (külön-külön 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 Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2006, 2007, 2008) 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.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2006, 2007, 2008) összesen legalább kettő darab,
szerződésenként legalább nettó 60 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. 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
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: 2009/08/03 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 120.000,- 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 beizfetni. 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: „Kiskanizsai Egészségház”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/03 (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: 2009/08/03 (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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Az Ajánlatkérő a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül
meghirdetett NYDOP-2007-5.2.1. jogcímű felhívásra pályázatot nyújt be.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. augusztus 13. 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:
2009. augusztus 24.
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:
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 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: „Kiskanizsai Egészségház”
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. § (2) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektre vonatkozó támogatási igényét nyújt be. A
Vállalkozási szerződés a projekt támogatása és a Támogatási szerződés megkötése
figyelembevételével hatályosulhat.
20.Ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1
milliárd Ft árbevételt el ne 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: 2009/07/06 (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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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
2009. 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 xDinamikus 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 2009. 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 2009. évben 20 oktatási-, 1
egészségügyi-, és 1 művelődési intézmény (részleges) felújítása, 22 részben:
1. rész: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola: tornaterem
parketta, ereszcsatorna javítás, nyílászáró cserék?
2. rész: Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium: kollégium V.
emelet nyílászáró csere
3. rész: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola: tornaterem
burkolatcsere, iskola előtti járda felújítás, udvari kijárat
4. rész. Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola: udvari térburkolat javítás
5. rész: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola: II. em.
nyílászáró-járólap csere, parketta-, világítás felújítás, Fsz. 4. tanterem nyílászáró
csere, üvegfelületek törésmentesítés
6. rész: Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa: tornaterem tető beázás
megszüntetése
7. rész: Bolyai János Általános Iskola: műanyag falburkolatok, tantermek padozatat,
villamos rekonstrukció az emeleten
8. rész: Hevesi Sándor Általános Iskola: K-i oldal nyílászárók, tornaterem szennyvíz,
udvar burkolat
9. rész: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: főbejárat burkolat: lépcső
csúszásmentesítése
10. rész: Péterfy Sándor Általános Iskola: tetőszigetelés a tornateremnél, ajtók
cseréje
11.rész: Szivárvány Fejlesztő Központ: nyílászárók, udvari burkolat és
játszóeszközök
12. rész: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola: lépcsők
csúszásmentesítése, tantermek burkolata, műanyag lambéria
13. rész: Kertvárosi Óvoda: udvar szabványossá tétele, burkolat felújítás
14. rész: Vackor Óvoda: tető átvizsgálás felújítás
15. rész: Kossuth téri Óvoda: kopolit üveg cserék, játszóudvar szabványosítása
16.rész: Rozgonyi Óvoda: udvari játszóeszközök, udvar burkolatok
17.Hétszínvirág Óvoda: udvar szabványosítás
18.Attila Óvoda: III. vizesblokk
19.Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa: csoportszoba és tornaszoba kialakítása
20.Egyesített bölcsőde - Napraforgó: udvarburkolat és játszóeszközök
21.9-10. számú GyHO-Védőnői Szolgálat: jogszabályi feltételeknek megfelelően
kialakítandó két orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítási munkái
22.Móricz Zsigmond Művelődési Ház: nyílászárók cseréje, vizesblokkok 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: 60 (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 2006., 2007., és 2008. évi



számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti, vagy hiteles 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 (2006-2008.) 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 (2006, 2007, 2008) 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 (2006-2008.)
saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben
(2006-2008.) forgalma a három év (2006-2008) 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 Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2006, 2007, 2008) 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.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az elmúlt
három évben (2006, 2007, 2008) 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 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: 2009/08/03 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000,- 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 - 2009”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/03 (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: 2009/08/03 (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:
2009. aug. 13. 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:
2009. augusztus 24.
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 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: „2009. 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 kézjegyzével, 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 fogl rendelkezni.
17.Ajánlattevő csatolja bármely akkreditált független szervezet által kiállított
tanúsítását, mely szerint ISO 14001 minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy
minőségbiztosítás 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.) 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: 2009/07/07 (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. Tornatermi sportpadló burkolat cseréje (558 m2)
O1. Tornatermi felülvilágító ablakok javítása (8 db)
O2. Fekvőeresz csatorna cseréje és járulékos munkái (100 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 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. V. emeleti nyílászárók cseréje és járulékos munkái (51 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:
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, 8800 Nagykanizsa, Ady
u. 74/a. Telefon: 93/312-383, 93/313-010, Vezető: Johanidesz István igazgató
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Poór József, telefon: 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. Utcai és udvari bejáratok átalakítási - felújítási munkái (1 db)
O1. Tornatermi meglévő sportpadló burkolat javítási munkái (1klt.)
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
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Ladecky Attiláné tel.:
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
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 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. Udvar térburkolat felújítási munkái (507 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:
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 8800
Nagykanizsa, Ady E. u. 29., Telefon: 93/509-592 93/509-594, Vezető: Csordásné
Láng Éva 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 5. 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. Homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái, (Fsz. és II. em. 4-4 db
tanteremben, ill. II. em. folyosón - összesen: 35 db)
O1. II. emeleti folyosó és 4 db tanterem felújítási munkái (84,9 + 213 m2)
O2. Világítás korszerűsítése a II. emeleti folyosón és 4 db II. emeleti tanteremben
(80 lámpatest)
O3. Meglévő üvegfelületek biztonsági fóliázása az intézmény több telephelyén (100
m2
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
Intézményi adatok:
Zsidmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola, 8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18., Telefon: 93/518-904, Vezető: Bene Csaba mb. igazgató, 20/2653889
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Gátszegi Zoltán, 20/2653896
----------------------(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-Miklósfa, Iskola u. 10. 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 tető beázásának megszüntetése - Ny-i oldali csatorna javítási munkái
(38 m)
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, Iskola u. 10., Telefon:
93/536-951, Vezető: Sajni József igazgató, 30/3674461
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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. Műanyag lambéria falburkolat cseréje a lépcsőházban és az emeleti aulában
(49,7 m2)
A2. Műanyag lambéria falburkolat cseréje az emeleti közlekedőben (2 db, 135,5 m2)
A3. Tantermek padlóburkolatának felújítása (109, 111, 70 m2), világítás
rekonstrukció (109, 110, 19 db lámpatest) (aulából nyíló termek)
O1. Tantermek padlóburkolatának felújítása (107, 108, 76 m2), világítás
rekonstrukció (104, 105, 106, 107, 108, 124, 125, 126, 129 db lámpatest)
(közlekedő/1-ből nyíló termek)
O2. Tantermek padlóburkolatának felújítása (112, 113, 114, 115, 116, 119, 224,5
m2), világítás rekonstrukció (112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 80 db lámpatest)
(közlekedő/2-ből nyíló termek)
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
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. K-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - II. emelet (39 db)
O1. K-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - I. emelet (39 db)
O2. K-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - Földszint (36 db)
O3. Tornatermi szennyvíz, esővíz vezeték cseréje és járulékos munkái (97 m)
O4. Udvari aszfaltburkolat részleges felújítási munkái (200 m2)
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
Intézményi adatok:
Hevesi Sándor Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Telefon:
93/311-265, Vezető: Dominikné Papp Edit igazgató
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Rodek Józsefné 30/9857627,
Baranya László 30/9981423
----------------------(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. Főbejárati térburkolat felújítása, mészkő anyagú lépcsők csúszásmentesítése
külső és belső térben (52 m, 105 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:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1., Telefon:
93/516-414, Vezető: Kókainé Hámorszki Éva igazgató 30/6489747
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. Tornaterem feletti lapostető vízszigetelésének felújítása és kapcsolódó munkái
(362 m2)
O1. Kétszárnyú ajtók cseréje (tornatermi előterek, étkezde, 3 db)
O2. Egyszárnyú ajtók cseréje (tanári folyosó, 2 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
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: 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
Szivárvány Fejlesztő Központ 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 felújítási munkái (100 m2)
O1. É-i oldali játszóudvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítási munkái (372
m2)
O2. D-i oldali játszóudvar, mozgássérült rámpa és előlépcső felújítási munkái ((368
m2)
O3. Homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái (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:
Szivárvány Fejlesztő Központ, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Telefon: 93/510-140,
Vezető: Balassáné Tüske Ágnes igazgató 30/2169104
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Gyenes Ágnes 30/6297488
----------------------(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
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti 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. Műkő anyagú lépcsők csúszásmentesítése (81 m)
A2. Tantermek padlóburkolatának felújítása (60 m2)
O1. Műanyag lambéria falburkolat cseréje (163 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., Telefon: 93/313-321, Vezető: Baráth Zoltán igazgató
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: 93/313-321 (hétfőnkénti ügyelet)
----------------------(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
Kertvárosi 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 (17 db)
O1. Udvar burkolatának felújítási munkái (232 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:
Kertvárosi Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Telefon: 93/314-071,
93/516-856, Vezető: Hartainé Bobay Éva tagóvodavezető, 30/4113336
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után: Garai Rita 30/8152605
----------------------(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
Vackor 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. Óvoda épületének tetőhéjazat cseréje és járulékos munkái (456,5 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:
Vackor Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/b., Telefon: 93/313-394 Vezető:
Lenkovits Szilvia tagóvodavezető telefon: 30/6177631
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
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. Lépcsőházi kopolit üvegek és konyha gazdasági bejárat ajtajának cseréje (33
m2, 1 db)
O1. Földszint és emelet oldalfali kopolit üvegek cseréje (65 m2)
O2. Udvari játszóeszközök szabványosítása (14 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, 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6., Telefon: 93/314-054 Vezető:
Nagy Jenőné tagóvodavezető 30/6177620
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
Rozgonyi 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 (18 db)
O1. Udvar burkolatának felújítási munkái (335 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:
Rozgonyi Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7., Telefon:93/311-072, Fax:
93/516-860, Vezető: Borsos Péterné vezető óvónő, 30/3788414
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
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. Meglévő udvari játszóeszközök szabványosítása (5 db)
O1. Új szabványos udvari játszóeszközök telepítése (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:
Hétszínvirág Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2., Telefon: 93/313-007
30/7567672, Vezető: Némethné Kovács Edit tagóvodavezető
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.



----------------------(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
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. III. számú gyermek vizesblokk felújítási munkái (19,2 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:
Attila Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Attila út 7., 93/312-201 93/516-864, Vezető:
Kovács Jánosné tagóvodavezető 30/3181771
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45214100-1

3) Mennyiség vagy érték
A1. 4. számú csoportszoba kialakítása az óvodához kapcsolódó iskolaépület egyik,
óvoda melletti tantermének az óvodához kapcsolásával oly módon, hogy a jelenlegi
tornaszobából csoportszobát, az osztályteremből pedig tornaszobát kell kialakítani
(53,9 m2)
A dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése



Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 15 (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, 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67., telefon:
93/319-217, Vezető: Silló Zsolt 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 20. meghatározás Felújítási munkák
1) A rész meghatározása
Egyesített Bölcsőde felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45214000-0

3) Mennyiség vagy érték
A1. Fa ülőke készítése a homokozók szélére (66 m)
O1. Játszóudvar térburkolat felújítási munkái K-i oldalon (125 m2)
O2. Játszóudvar térburkolat felújítási munkái Ny-i oldalon (25 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 - Napraforgó, Nagykanizsa, Csokonai u. 5. telefon: 93/516-878
vezető: Némethné Németh Ildikó intézményvezető 30/6441344
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
9-10. számú GyHO-Védőnői Szolgálat felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45215000-7

3) Mennyiség vagy érték
A1. jogszabályi feltételeknek megfelelően kialakítandó két orvosi rendelő és védőnői
szolgálat felújítási munkái 260 m2
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
Intézményi adatok:
9-10. számú GyHO-Védőnői Szolgálat, 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 6. Telefon: 93/
500-823, Vezető: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya 30/2683271
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.
----------------------(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
Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítási munkái
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45212300-9

3) Mennyiség vagy érték
A1. Homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - utcai É-i oldal (18 db)
O1. Homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - utcai Ny-i oldal (16 db)
O2. Homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkái - udvari (6 db)
O3. Emeleti férfi és női vizesblokk felújítási munkái (14,8 m2)
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
Intézményi adatok:
Móricz Zsimond Művelődési Ház, 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. Telefon:
93/319-202, Vezető: Dolmányos Erzsébet
A helyszín megtekinthető időpont egyeztetés után.



----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



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):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
xEgészségügy
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 sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése"
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés
2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a kötelező mértékű tervezői művezetési
feladatokkal együtt.
Mennyisége:
1. engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés:
Meglevő elvi engedélyes tervek módosítása, átdolgozása a támogatói Bíráló
Bizottság útmutatása szerint, és közreműködés az engedélyeztetési eljárás
lefolytatásában.
Tervszállítás példányszáma: 15 pld. + elektronikus hordozón.
Tervtartalom a Tervezési Szerződés tervezet I. számú melléklete szerint.



A Tervező a Pályázat második fordulójában benyújtandó pályázathoz a szükséges
tervezői adatszolgáltatást is biztosítja. Az Adatszolgáltatási kötelezettségének
díjazását a tervezési díj magába foglalja.
2. kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a kötelező mértékű 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, kötelező 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 22 200 000
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: 2009/07/09 (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 54 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 22 000 000
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: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program.
Regisztrációs szám: TIOP-2.2.2-08/1-2008-0020
VI.2)
További információk (adott esetben) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. június 30.
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): 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: 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: 2009/07/20 (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
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
Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán
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
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.1.6) 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) 54 424 505
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
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?
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) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdonságok,
gazdaságosság-költséghatékonyság)
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Organizációs terv 17
Projekt ütemterv 18
3. Szerződéses feltételek 15
Többlet garanciavállalás, a kötelezőn
felül vállalt,

5

években 5



Késedelmi kötbér véghatáridőre, %/nap 5
Meghiúsulási kötbér, %-ban 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: 2269 / 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: 2009/07/27 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
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) 67 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 54 424 505
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 54 424 505 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 55 026 526
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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: 2009/07/17 (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 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:
Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft
Cím:
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 54 741 480
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
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)
 
Kanizsa Produkt Bau Kft (név)
8800 Nagykanizsa, Király u. 14 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Ryno Út-, Híd-, Épületkarbantartó és Építő Kft (név)



8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (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: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/29 (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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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
Inkubátorház
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 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 xDinamikus 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 „A
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ létrehozása” járulékaival,
kapcsolódó árubeszerzéssel együttépítési beruházás Vállalkozási szerződés
keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

45000000-7

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 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.
Részletezve a kiviteli 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 2010/08/31 (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 a)
pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A finanszírozás saját forrásból, és Nyugat- dunántúli Operatív Program keretén belül
A befektetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak
tárgyú NyDOP-1.3.1/2007-0001jogcímű támogatásból valósul meg
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán részszámlázási lehetőséget biztosít.
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 60
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 2006., 2007., és 2008. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti, vagy hiteles 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 (2006-2008.) 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 (2006, 2007, 2008) 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 (2006-2008.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2006-2008.) forgalma a három
év (2006-2008) átlagában nem érte el a bruttó 2 milliárd forintot. (külön-külön
megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A részvételre jelentkező, valamint a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója mutassa be azokat a szakembereket, akik a beruházás teljesítéséért



felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a felelős
műszaki vezető és a minőségbiztosításért felelős személyek bemutatására; Kbt.
67.§ (2) bekezdés e) pontja alapján rendelkezésre állási nyilatkozattal, jogviszony
igazolásával, a szakmai önéletrajz és hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat
csatolásával.
M/2. 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 (2006, 2007, 2008) 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.
M/3. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint
nyilatkozzon az előző három év (2006., 2007., 2008.) éves, átlagos statisztikai
létszámáról.
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):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik:
- 1 fő, legalább 6 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe (FMV - épületek) bejegyzett felsőfokú végzettségű szakemberrel,
- 3 fő (szakáganként legalább 1-1) építő, épületgépész, villamos szakági felsőfokú
végzettséggel, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel a 244/2006.
(XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően,
- 1 fő, minőségbiztosításért felelős szakemberrel
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2006, 2007, 2008), az évek összességében 1 darab
legalább nettó 400 MFt szerződéses összegű, a jelen beszerzés tárgyához hasonló
jellegű építés, vagy felújítás (irodaépület) referenciával.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója éves, átlagos
statisztikai létszáma (2006., 2007., 2008. években) nem éri el az 50 főt.
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) 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
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: 2009/09/14 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125.000,- 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: „Inkubátorház”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/09/14 (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: 2009/09/14 (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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
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.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. szeptember 18. 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:
2009. szeptember 28.
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:
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 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: „Inkubátorház” 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. § (2) pontjában előírtaknak megfelelően tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen projektre vonatkozó támogatási igényét nyújt be. A
Vállalkozási szerződés a projekt támogatása és a Támogatási szerződés megkötése
figyelembevételével hatályosulhat.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/18 (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):
 



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
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, Bajcsy Zsilinszky u. 38/A.
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 „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 kialakítása. 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. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
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) 93.457.693 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
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 xHirdetmény 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. Ajánlati ár (nettó) 40
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgo-zottsága; minőség, műszaki
érték, környezetvédelmi tulajdon-ságok,
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.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: 13114 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/07/10 (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: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bauterc - Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Ady Endre u. 50.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06-93/ 310-281
E-mail: prizma1999@chello.hu
Fax: 06-93/ 310-281
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 140 000 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 93 457 693 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 90 270 590
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 99 600 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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:
Az Ajánlatkérő a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül
meghirdetett NYDOP-2007-5.2.1. jogcímű felhívásra pályázatot nyújtott be.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/08/13 (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
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
mikro vállalkozás kisvállalkozás xközépvállalkozás egyéb
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
-------------------- (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)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
Név:
Ép-Kanizsa Kft.
Cím:
8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 39.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 99 600 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
-------------------- (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)



[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
1. Ép-Kanizsa Kft.; 2. Kanizsa Bau Kft; 3. PROFI 2007 Kft,; 4. Bauterc Prizma Kft,
(név) 8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 39.; 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.;
8800 Nagykanizsa, Magyar u.9.; 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 1; 1; 1; 1 (benyújtott részajánlatok száma,
adott esetben)
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
-------------------------------- (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: 2009/10/16 (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
2009. 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 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, Bajcsy Zsilinszky u. 38/A.
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 részére 2009. évi Intézményi
felújítások kivitelezési munkái, Vállalkozási Szerződés alapján
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2009. évben 20 oktatási-,
1 egészségügyi-, és 1 művelődési intézmény (részleges) felújítása, 22 részben:
1. rész: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola: tornaterem
parketta, ereszcsatorna javítás, nyílászáró cserék?
2. rész: Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium: kollégium V.
emelet nyílászáró csere
3. rész: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola: tornaterem
burkolatcsere, iskola előtti járda felújítás, udvari kijárat
4. rész. Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola: udvari térburkolat javítás
5. rész: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola: II. em.
nyílászáró- járólap csere, parketta-, világítás felújítás, Fsz. 4. tanterem nyílászáró
csere, üvegfelületek törésmentesítés
6. rész: Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa: tornaterem tető beázás
megszüntetése
7. rész: Bolyai János Általános Iskola: műanyag falburkolatok, tantermek padozatat,
villamos rekonstrukció az emeleten
8. rész: Hevesi Sándor Általános Iskola: K-i oldal nyílászárók, tornaterem szennyvíz,
udvar burkolat
9. rész: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: főbejárat burkolat: lépcső
csúszásmentesítése
10. rész: Péterfy Sándor Általános Iskola: tetőszigetelés a tornateremnél, ajtók
cseréje
11. rész: Szivárvány Fejlesztő Központ: nyílászárók, udvari burkolat és
játszóeszközök
12. rész: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola: lépcsők
csúszásmentesítése, tantermek burkolata, műanyag lambéria
13. rész: Kertvárosi Óvoda: udvar szabványossá tétele, burkolat felújítás
14. rész: Vackor Óvoda: tető átvizsgálás felújítás
15. rész: Kossuth téri Óvoda: kopolit üveg cserék, játszóudvar szabványosítása
16. rész: Rozgonyi Óvoda: udvari játszóeszközök, udvar burkolatok
17. Hétszínvirág Óvoda: udvar szabványosítás
18. Attila Óvoda: III. vizesblokk
19. Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa: csoportszoba és tornaszoba kialakítása
20. Egyesített bölcsőde - Napraforgó: udvarburkolat és játszóeszközök



21. 9-10. számú GyHO-Védőnői Szolgálat: jogszabályi feltételeknek megfelelően
kialakítandó két orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítási munkái
22. Móricz Zsigmond Művelődési Ház: nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

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

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) 8 124 606; 2 749 833; 2 133 936; 3 925 068; 9 330 482; 188
292; 4 015 138; 6 982 446; 515 400; 1 887 162; 1 532 979; 1 320 878; 1 300 000; 2
361 108; 2 866 018; 1 425 711; 1 750 980; 1 160 592; 1 868 222; 481 946; 10 574
889; 3 860 766 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
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 xHirdetmény 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 (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
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: 13266 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/07/10 (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: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Műszaki és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Dózsa György u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 9 600 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 8 124 606 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 8 124 606
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 10 067 544
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 6
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KANIZSA - ABLAK Kft.
Postai cím: Petőfi u. 88.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-314-863
E-mail: kanizsaablak.kft@upcmail.hu
Fax: 06/93-318-333
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 2 800 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2 794 833 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 2 107 714
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3 321 106
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szilema - Bau Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu
Fax: 06/93-788-193
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4 000 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2 133 936 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 3 417 654
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1 853 520
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,



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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 4 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Műszaki és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Dózsa György u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4 000 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 3 925 068 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 3 161 256
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 5 535 437
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 5 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szilema-Bau Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu
Fax: 06/93-788-193
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 9 600 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 9 330 482 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 9 330 482
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 17 777 352
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 6 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAMERON 2000 Kft.
Postai cím: Rozgonyi u. 1.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-516-955
E-mail: postmaster@cameron2000.axelero.net
Fax: 06/93-516-955
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 400 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 188 292 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 188 292 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 536 266 Pénznem
HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 7 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Műszaki és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Dózsa György u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4 020 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 4 015 138 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,



a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 4 015 138
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 11 476 911
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 8 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAMERON 2000 Kft.
Postai cím: Rozgonyi u. 1.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-516-955
E-mail: postmaster@cameron2000.axelero.net
Fax: 06/93-516-955
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 7 000 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 6 982 446 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 6 982 446
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 9 977 898
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 9 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAMERON 2000 Kft.
Postai cím: Rozgonyi u. 1.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-516-955
E-mail: postmaster@cameron2000.axelero.net
Fax: 06/93-516-955
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 520 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 514 400 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 514 000
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1 111 380
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 10 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZILEMA-BAU Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu
Fax: 06/93-788-193
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1 900 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 887 162 Pénznem HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 887 162
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 2 338 690
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 11 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KANIZSA BAU Kft.
Postai cím: Kinizsi u. 2.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-519-038
E-mail: kanizsabau@chello.hu
Fax: 06/93-519-039
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1 550 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege



Érték (arab számmal) 1 532 979 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 12 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZILEMA-BAU Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu
Fax: 06/93-788-193
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 (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege



Érték (arab számmal) 1 320 878 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 180 823
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1 846 710
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 13 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 2 160 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,



Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 300 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 300 000
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3 762 045
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 14 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAMERON 2000 Kft.
Postai cím: Rozgonyi u. 1.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-516-955
E-mail: postmaster@cameron2000.axelero.net
Fax: 06/93-516-955
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 2 400 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2 361 108 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 2 361 108
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3 902 587
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 15 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 2 900 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2 866 018 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 2 866 018
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3 313 458
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 16 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
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 (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 425 711 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 425 711
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 3 175 106
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 17 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)



Érték (arab számmal) 1 755 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 750 980 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 18 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ép-Kanizsa Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 39.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-068
E-mail: ep-kanizsa@gmail.com
Fax: 06/93-536-068
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)



Érték (arab számmal) 1 600 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 160 592 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 160 592
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 2 841 788
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 19 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kanizsa-Bau Kft.
Postai cím: Kinizsi u. 2.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-519-038
E-mail: kanizsabau@cello.hu
Fax: 06/93-519-039
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)



Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1 900 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1 868 222 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1 868 222
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1 868 222
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 20 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PROFI 2007 Kft.
Postai cím: Magyar u. 9.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-536-406
E-mail: Profi2007@mail.datanet.hu
Fax: 06/93-536-405
Internetcím (URL):



IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 500 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 481 946 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 481 946 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 913 090 Pénznem
HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 21 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZILEMA-BAU Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu
Fax: 06/93-788-193



Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 10 800 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 10 574 889 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 10 574 889
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 12 425 091
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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) -------------------
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 22 Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/08/24 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZILEMA-BAU Kft.
Postai cím: Felsőerdő u. 82.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Telefon: 06/93-788-193
E-mail: szilema@chello.hu



Fax: 06/93-788-193
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4 800 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 3 860 766 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 3 860 766
/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 4 949 536
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
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?
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: 2009/08/13 (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
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
mikro vállalkozás kisvállalkozás xközépvállalkozás egyéb
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
-------------------- (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)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
Név:
1. rész: KANIZSA BAU Kft.; 2. rész: KANIZSA BAU Kft.; 3. rész: KANIZSA BAU Kft.;
4. rész: KANIZSA BAU Kft.; 12. rész: Ép-Kanizsa Kft.; 22. rész: Ép-Kanizsa Kft.
Cím:
1. rész: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.; 2. rész: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.; 3.
rész: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.; 4. rész: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.; 12.
rész: 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy u. 39.; 22. rész: 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
39
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1. rész: 9 516 510; 2. rész: 2 608 847; 3. rész: 2 594 025; 4.
rész: 3 161 256; 12. rész: 1 762 430; 22. rész: 4 000 951 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
-------------------- (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)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
1. Kanizsa-Ablak Kft.; 2. Kanizsa Bau Kft.; 3. SZILEMA-BAU Kft.; 4. Ép-Kanizsa Kft.;
5. PROFI 2007 Kft.; 6. CAMERON 2000 Kft.; (név) 1. 8800 Nagykanizsa, Petőfi u.
88.; 2. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.; 3. 8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 82.; 4.
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy u. 39.; 5. 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 9.; 6. 8800
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 1. 1 db; 2. 21 db; 3. 12 db; 4. 22 db; 5. 13
db; 6. 14 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
-------------------------------- (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: 2009/10/16 (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
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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: Lancsák Lajos
Telefon: 93/500-700
E-mail: lancsak.lajos@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
Csónakázótó vízminőség védelem
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 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa, Csónakázótó
NUTS-kód HU-223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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
„Csónakázótó vízminőség védelmi munkái” szolgáltatás vállalkozásba adása
Szolgáltatási szerződés keretében, a felmerülő tervezési-, engedélyezési
feladatokkal együtt
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722000-4
További
tárgyak:

90733400-8
90513600-2
90513700-3
90513800-4
90513900-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre



II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Csónakázótó vízminőség védelmi munkái:
A Nagykanizsai Csónakázótó területén a sziget és a 0117 hrsz. szárazulat közötti
mintegy 3 ha területrészen a becsült, kotrandó iszapmennyiség 15.000 m3.
A mederkotráson felül zagytározó megépítése és zagytér tereprendezéssel való
kialakítása is szükséges.
Az iszapeltávolítás környezetbarát hidromechanizációs technológiával, a
halállomány életkörülményeinek zavarása nélkül tervezetett. A „kotróhajó” sávokban,
„felporszívózza” az eltávolítandó iszapot.
Nem szükséges a víz leeresztése, az iszap csővezetéken keresztül továbbítandó a
kiépített zagykazettákba, a csurgalékvíz a tóba visszatáplálandó.
A vízmederben a szükségtelen növényzet eltávolítandó, a befolyó csatorna, tisztító
kotrása kotrógéppel megvalósítható. Az iszap a 098/8 hrsz. mélyfekvésű területen
helyezendő el.
Lehumuszolás után a zagygátakat helyi anyagból kell megépíteni, adott esetben
lépcsőzetesen is - a későbbi lankás tereprendezés végett.
A 15.000 m3 kiemelt iszap a szárazulaton jelentős térfogatcsökkenéssel bír, ezért a
területen 30-40 cm feltöltési szint várható.
Iszapcsapda kialakítása a befolyó és a híd között, viszonylag kis területen
szükséges; híd előtti, vízszint alatti fa cölöpsor és fűzfavessző fonat megépítésével.
A nyertes Ajánlattevő a szükséges tervezési feladatok ellátását, az engedélyek
beszerzését is végezze el.
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 2009/11/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/04/30 (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)
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
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán 1. rész- és végszámlázási
lehetőséget biztosít.
A szolgáltatási 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 2006., 2007., és 2008. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti, vagy hiteles 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 (2006-2008.) 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 alapán 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 (2006, 2007, 2008) 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 (2006-2008.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2006-2008.) forgalma a három év
(2006-2008) átlagában nem érte el a bruttó 60 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.§ (3) bekezdés d) 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 Kbt. 68.§ (1) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2006, 2007, 2008) végzett legjelentősebb
vízminőség javító szolgáltatásairól. Az igazolásnak tartalmi és formai vonatkozásban
meg kell felelnie a Kbt. 68.§ (1) 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 szakirányú végzettséggel (mélyépítés-vízépítés) és érvényes felelős műszaki
vezető jogosítvánnyal (vízgazdálkodási építmények szakterület, FMÜ-VÍZ.ÉP-A)
rendelkező személy közreműködésével.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az elmúlt
három évben (2006, 2007, 2008) összesen legalább kettő darab, szerződésenként
legalább nettó 8 millió forint értékű jelen közbeszerzés tárgya szerinti „vízminőség
javító” szolgáltatásra 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? 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. A szolgáltatás ára (nettó) 50
2. Más módon értékelhető
tényezők (Műszaki tartalom
kidolgozottsága; minőség, műszaki
érték, esztétikai és funkcionális
tulajdonságok, környezetvédelmi
tulajdonságok, működési költségek,
gazdaságosság-költséghatékonyság)

20

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

10

5. Késedelmi 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: 2009/10/27 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000,- 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: „Csónakázótó vízminőség”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/27 (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: 2009/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, II. emelet, Főépítészi iroda
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:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. november 05. Időpont: 10.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, II. emelet, Főépítészi iroda
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. november 16.
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 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: „Csónakázótó vízminőség”
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.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/30 (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):
 



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
RÉSZVÉTELI 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: 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):
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 Hitelszerződés és hitelfelvétel
a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Hitelprogram keretében
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
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 06
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 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 Hitelszerződés és hitelfelvétel a „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Hitelprogram keretében, három
részben
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
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) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
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) 1.
részfeladat tekintetében: Banki hitelkeret szerződés 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.
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: 240
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)
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással, a türelmi időt követően halasztottan a Kbt.
305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, a felek megállapodásának megfelelően
egyenlő részletekben, negyedéves bontásban a törlesztő részlet esedékessé
válásának napján teljesíti. A kamat fizetése a kamatperiódus utolsó napján történik.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
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: 1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre
jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, ill. a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
2. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró
okok fenn állnak.
3 Az eljárásból kizárásra kerül az olyan részvételre jelentkező, közös részvételre
jelentkező, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról részvételre jelentkezők a Kbt. 136. § (3)
bekezdése alapján nyilatkozni kötelesek. Ajánlatkérő felhívja a részvételre
jelentkezők figyelmét, hogy a kizáró okok Kbt. 136. § (3) bekezdése szerinti
igazolásakor a Kbt. 64. § (1) bekezdésében hivatkozott útmutatóban (K.É. 2009. évi
80. szám; 2009. július 10.) előírtakat figyelembe venni kötelesek.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1-2.) A részvételre jelentkező csatolja a számviteli jogszabályok szerinti 2008. évre
vonatkozó éves beszámolóját (kiegészítő melléklet), egyszerű másolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P1.) Alkalmatlan a
részvételre jelentkező, ha 2008. évi mérleg szerinti eredménye negatív.
P2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a 2008. évi saját tőkéje nem éri el 2
milliárd forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A részvételre jelentkezőnek referencia-igazolást kell benyújtania legalább a
következő tartalommal: az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szolgáltatás tárgya. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68.§ (1)
bekezdésének megfelelően kell igazolni.
M2.) A részvételre jelentkező (illetve közös részvétel esetén a közös részvételre
jelentkezők legalább egyike) igazolja a Kbt. 67. § (3) d.) szerinti módon,
a hitelnyújtásért felelős személy szakmai végzettségét, és önkormányzati
finanszírozási gyakorlatát igazoló dokumentumok egyszerű másolatával és
nyilatkozattal a magyar nyelv használatáról illetőleg nyelvvizsgát igazoló okirat
egyszerű másolatban történő csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az eljárásban nem vehet
részt a részvételre jelentkező,
ha a I. rész vonatkozásában:
M1.) nem rendelkezik, 2006-2008. években összesen 2 darab, egyenként legalább
bruttó 500 millió forint értékben finanszírozott önkormányzati projektre vonatkozó
referenciával.



M2.) nem rendelkezik a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe
bevonni tervezett legalább 1 (egy) fő, felsőfokú magyar nyelvtudású vagy
magyar anyanyelvű, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki önkormányzati
finanszírozásban legalább (egy) éves szakmai gyakorlatot szerzett.
ha a II-III. rész vonatkozásában
M1.) nem rendelkezik, 2006-2008. években összesen 2 darab, egyenként legalább
bruttó 100 millió forint értékben finanszírozott önkormányzati projektre vonatkozó
referenciával.
M2.) nem rendelkezik a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe
bevonni tervezett legalább 1 (egy) fő, felsőfokú magyar nyelvtudású vagy
magyar anyanyelvű, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki önkormányzati
finanszírozásban legalább 1 (egy) éves szakmai gyakorlatot szerzett.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők a szerződés
teljesítésére műszaki, szakmai szempontból alkalmatlanok, ha együttesen
alkalmatlanok a fentiek szerint.
Részvételre jelentkező valamennyi alkalmassági követelmény megléte esetén
minősül alkalmasnak.
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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi CXII
törvény
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
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 x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 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.
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? nem
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.) a 3 havi EURIBOR kamatbázison
felüli kamatfelár mértéke (%)

95

2.) projektvizsgálati díj mértéke (%) 5
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: 2009/10/28 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (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 -
Hitelnyújtás”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/10/28 (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: 2009/11/04 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:



VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlatkérő biztosítja a teljes körű hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatkérő a részvételi szakaszban való részvételt nem köti biztosíték
nyújtásához.
3. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: a Kbt. 124.§ (2) bekezdés d)
pontja alapján.
4. Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít.
5. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. Az értékelést az összes részszempont
esetében arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő.
6. 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.
7. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2009. október 28. 10:00,
Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emeleti tárgyaló. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre
jogosultak: a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerint.
8. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2009. november 04.
10:00 óra, Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emeleti tárgyaló.
9. A tervezett ajánlattételi határidő: 2009. november 17. 10:00 óra, Helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. emeleti tárgyaló.
10. Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2009. november 18. 11:00 óra, Helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. emeleti tárgyaló.
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra,
hogy amennyiben szükségesnek ítéli, újabb forduló(ka)t tartson.
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető tárgyalási
szabályok;
- Az Ajánlatkérő az ajánlat bontását követően az első tárgyalás időpontjáig
áttekinti a benyújtott ajánlatot, megfogalmazza észrevételeit a tárgyalás részleteire
vonatkozóan.
- Az Ajánlatkérő előírja az Ajánlattevő részéről a tárgyaláson kötelezettségvállalásra
jogosult képviselőjének megjelenését. A képviselet jogosultságát igazolni kell.
- Az Ajánlatkérő az első tárgyaláson ismerteti a benyújtott ajánlat bírálati
szempontok szerinti tárgyalási elvárásait, hogy a legkedvezőbb feltételekkel
köthesse meg a Hitelszerződéseit.
- Az Ajánlatkérő az első tárgyalás időszükségletét 45 percben határozza meg. A
Kbt. előírásai szerint a tárgyalásról azonnal jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás
résztvevői személyesen hitelesítenek.
- Az Ajánlattevők tárgyalási ajánlatukat 15 perctárgyalási szünetet követően, zárt
borítékban benyújthatják. A végleges ajánlat benyújtásának dátuma: Dátum: 2009.
november 18. Időpont: 12:00 óra.



- Jelenlévők a végleges ajánlatot felbontják és a bontásról az eljárást lezáróan,
azonnal jegyzőkönyv készül. A tárgyalási ajánlat bontási eljárásának befejezésével
ajánlati kötöttség jön létre [Kbt. 127. § (4) bek.]
11. Részvételi jelentkezés minden írott lapját kitörölhetetlen tintával vagy
géppel elkészítve folyamatos oldalszámozással, a cégjegyzésre jogosult (vagy
szabályszerű meghatalmazottja) kézjegyével kell ellátni. A részvételi jelentkezéseket
megbonthatatlan formában kell összefűzni. A részvételi jelentkezést zárt sérthetetlen
csomagolásban, magyar nyelven, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell
benyújtani. A borítékon a "Részvételi Jelentkezés, Nagykanizsa - Hitelnyújtás"
"Felbontani tilos a részvételi határidő lejárta előtt" feliratot fel kell tüntetni.
12. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a
jelentkezés időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát,
a cégkivonat szerint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát, illetve
meghatalmazás esetén az eredeti meghatalmazást, mely tartalmazza az aláíró
meghatalmazott aláírás- illetve szignómintáját.
13. Jelentkező köteles megjelölni a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozóit.
14. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy szigorúbb
szabályokat határozott meg, mint a minősített ajánlattevői követelményrendszer.
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: +36-1-336-7776
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.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: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/13 (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, Gazdálkodási
osztály
Postai cím: Erzsébet tér 7. földszint. 12. számú iroda
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 HITELKERET SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Banki hitelkeret szerződés 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)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
3)
Mennyiség Hitelkeret: 900.604.000,-Ft
ÖKIF beruházási és fejlesztési cél kategória:
8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett
pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása
Projektek:
- 8.4.2 Vackor Óvoda energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva
- 8.6 Inkubátorház
- 8.6 Városközpont rekonstrukció
- 8.6 Kiskanizsai Egészségcentrum építése
- 8.7 Városi Kórház Sürgősségi Betegellátási Osztály
- Devizaneme: HUF
- Futamidő: 20 év
- Rendelkezésre tartási idő: 4 év
- Türelmi idő: 4 év
- Rendelkezésre tartási díj: nem számolható fel
- Tőketörlesztés: naptári negyedévente, a negyedév utolsó napján
- Kamatfizetés: naptári negyedévente, a kamatperiódus utolsó napján
- Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul
történik.
- Hitelért fizetendő kamat = kamatbázis + kamatbázis feletti kamatfelár.
- A kamat mértéke = 3 havi EURIBOR kamatbázis + legfeljebb 2,5%/év
- Projektvizsgálati díj mértéke = legfeljebb 1,5% a teljes hitelkeretre vetítve.
Ajánlatkérő a projektvizsgálati díjat a futamidőre felosztva, negyedévente kívánja
megfizetni.
- Késedelmi kamat mértéke = ügyleti kamat + 6%/év. Ügyleti kamat = kamatbázis +
kamatfelár
- A fentieken túl egyéb plusz költség felszámolása nem megengedett.
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: 240
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 HITELKERET SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása 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.
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
3)
Mennyiség Hitelkeret: 111.862.000,-Ft
ÖKIF beruházási és fejlesztési cél kategória:
3.1.Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója
4.1.1.Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi
hátterének létrehozása, bővítése és felújítása
4.2.2.Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló
beruházások
6.1.1. A kistérségi egészségházak, kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők tárgyi eszközeinek fejlesztése
Hitel futamideje: 20 év, rendelkezésre tartási idő: 3 év, törlesztési türelmi idő 3 év.
- Devizaneme: HUF
- Futamidő: 10 év
- Rendelkezésre tartási idő: 3 év
- Türelmi idő: 3 év
- Rendelkezésre tartási díj: nem számolható fel
- Tőketörlesztés: naptári negyedévente, a negyedév utolsó napján
- Kamatfizetés: naptári negyedévente, a kamatperiódus utolsó napján



- Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul
történik.
- Hitelért fizetendő kamat = kamatbázis + kamatbázis feletti kamatfelár.
- A kamat mértéke = 3 havi EURIBOR kamatbázis + legfeljebb 2,5%/év
- Projektvizsgálati díj mértéke = legfeljebb 1,5% a teljes hitelkeretre vetítve.
Ajánlatkérő a projektvizsgálati díjat a futamidőre felosztva, negyedévente kívánja
megfizetni.
- Késedelmi kamat mértéke = ügyleti kamat + 6%/év. Ügyleti kamat = kamatbázis +
kamatfelár
- A fentieken túl egyéb plusz költség felszámolása nem megengedett
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: 240
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 HITELKERET SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása 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.
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5
További
tárgyak:
3)
Mennyiség Hitelkeret: 126.635.000,-Ft
ÖKIF Beruházási és fejlesztési cél kategória:
2.Általános beruházási célok
2.1. Közutak építése
2.3. Közvilágítás és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának
fejlesztése, korszerűsítése
2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása



Hitel futamideje: 20 év, rendelkezésre tartási idő: 3 év, törlesztési türelmi idő 3 év.
- Devizaneme: HUF
- Futamidő: 20 év
- Rendelkezésre tartási idő: 3 év
- Türelmi idő: 3 év
- Rendelkezésre tartási díj: nem számolható fel
- Tőketörlesztés: naptári negyedévente, a negyedév utolsó napján
- Kamatfizetés: naptári negyedévente, a kamatperiódus utolsó napján
- Előtörlesztés: Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul
történik.
- Hitelért fizetendő kamat = kamatbázis + kamatbázis feletti kamatfelár.
- A kamat mértéke = 3 havi EURIBOR kamatbázis + legfeljebb 3,5%/év
- Projektvizsgálati díj mértéke = legfeljebb 1,5% a teljes hitelkeretre vetítve.
Ajánlatkérő a projektvizsgálati díjat a futamidőre felosztva, negyedévente kívánja
megfizetni.
- Késedelmi kamat mértéke = ügyleti kamat + 6%/év. Ügyleti kamat = kamatbázis +
kamatfelár
- A fentieken túl egyéb plusz költség felszámolása nem megengedett
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: 240
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
RÉSZVÉTELI 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: 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
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
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 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 Tervezési szerződés részfeladatonként,
Nagykanizsa 2009. évi magasépítési tervezési feladatok 6 részfeladatra.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
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
valamennyi részre x
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 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
A ,,B" mellékletekben és a dokumentációban részletezettek szerint
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:
vagy napokban: 40 (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) Késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
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 közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
nem
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: A Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban,
valamint a 62.§ (1) bekezdésben foglalt körülmények kizáró okok.
A Kbt. 136.§ (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról a részvételre
jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek
a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, majd a 60.§ (1) bekezdés e) és
h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb a részvételi szakasz
eredményhirdetésétől számított tizenöt napon belül kell csatolniuk (a hatósági
igazolások a részvételi jelentkezés részeként is benyújthatóak).



A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: P1. Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a részvételi jelentkezés
beadásának határidejétől számított utolsó számvitelileg lezárt 3 év (2006, 2007,
2008) beszámolójának másolatát, kiegészítő mellékletek nélkül.
A fent megjelölt pontban 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) (adott esetben): P1. A részvételre
jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a számvitelileg
lezárt a részvételi jelentkezés beadásának határidejétől számított utolsó 3 évben
(2006 2007, 2008):
- mérleg szerinti eredménye nem volt negatív legalább két év tekintetében.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: M1. Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a részvételi jelentkezés
beadásának határidejétől számított 3 év tervezési munkáira vonatkozó referencia
igazolásait, legalább a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal
M2. A részvételre jelentkező 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) (adott esetben): M1. A részvételre
jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerődés teljesítésére, ha rendelkezik
- az összes részfeladatra vonatkozóan - a részvételi jelentkezés beadásának
határidejétől számított 3 év tekintetében legalább évente 1-1 magasépítési
tervezésére vonatkozó referenciával.
M2. A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére,
ha rendelkezik legalább 1 fő a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével és 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 (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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV.
28.) Korm. rendelet
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A megvalósítás csak a gyorsított eljárás esetén biztosított.
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. Bruttó ajánlati 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)
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: (nap/hó/év)
Időpont:
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/10/28 (nap/hó/év)
Időpont: 10:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )



Dátum: 2009/11/04 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő biztosít hiánypótlást
teljes körben a Kbt. 112.§ (1)-(7) bekezdése alapján.
2.A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2009. november
04. 11:00 óra; Helyszíne: 8800 Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal, Erzsébet tér
7. I. emeleti tárgyaló
3.A közbeszerzési eljárás magyar nyelven kerül lebonyolításra.
4.Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.A részvételre jelentkezéseket 8200 Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály titkársága, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szobába kell
benyújtani. Felbontása: 8800 Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal, Erzsébet tér
7. I. emeleti tárgyalóban. A részvételre jelentkezések felbontásánál a Kbt. 110. §(2)
bekezdésénél meghatározott személyek lehetnek jelen. A részvételi jelentkezések
bontásának ideje: 2009. október 28. 10:30 óra.
6.A részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell: a részvételi határidőtől
számítva 60 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak hiteles másolatát,
továbbá az aláírási címpéldányát vagy annak hiteles másolatát.
7.Részvételi szakaszban dokumentáció nem készült.
8.Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat meg kell jelölni.
9.Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve (3) bekezdésében foglaltakra.
10.A részvételi jelentkezéseket 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben
megegyező 2 másolati példányban), az írott oldalakat sorszámozva és aláírva,



roncsolás mentesen nem bontható kötésben (azaz fűzött vagy kötött állapotban,
átlyukasztva és szalaggal átkötve, a kötésnél lepecsételve), lezárt csomagolásban
kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Nagykanizsa, magasépítés-tervezés”
és „Tilos felbontani a részvételre jelentkezési határidő lejártáig!” és a részvételi
jelentkező cégnevét.
11.A jenentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
12.Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének
visszalépése esetén ajánlatkérő vele köthet szerődést.
13. A részszempontokra kiadható ponttartomány: 1-10.
14.A módszer: legkedvezőbb kapja a 10 pontot, a többi pontszám arányosítás
alapján kerül kiosztásra.
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: +36-1-336-7776
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.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: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu



VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/13 (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):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Zsinagóga állagmegóvási felújítása



2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 1.) Zsinagóga állagmegóvási felújítása:
A helyszín ismeretében, térképvázlat és az építési engedélyezési dokumentáció
alapján kiviteli tervszintű tenderdokumentáció készítése, a falszigetelésről,
új függőereszcsatorna és lefolyók, méret és mennyiség-kimutatás, árazatlan
költségvetés, tervezői költségbecslés.
Szállítandó példányszám: 12 példány + elektronikus hordozón.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői
művezetés (a munkaterület és műszaki átadáson kívül min.: 2 alkalom) költségeit is.
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: 40 (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 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Corvin u. Gondozóház kialakítási tervezés
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 2.) Corvin u. Gondozóház kialakítása tervezés:
A Gondozóház kialakításának engedélyezési dokumentációjának elkészítése,
közreműködés az engedélyeztetési eljárásban:
- építési engedélyezési tervek,
- engedélyhez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások,
- közmű-üzemeltetők egyeztetési jegyzőkönyvei,



- mérleg és mennyiség-kimutatás, árazatlan költségvetés,
- tervezői költségbecslés
Az engedélyeztetés és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzése a tervező
feladata. Szállítandó példányszám: engedélyezéshez szükséges példányszámon
felül 8 példány + elektronikus hordozón.
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: 40 (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 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Péterfy Iskola kerítés építése
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 3.) Péterfy Iskola kerítés építése
Az építendő kerítésszakasz kb. 200-250 fm, részben új építés, illetve
meglévő javítása. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, méret és
mennyiség-kimutatás, árazatlan költségvetés, tervezői költségbecslés.
Az engedélyeztetés és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzése a tervező
feladata.
A megvalósításhoz szükséges tendertervek kiegészítések, Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői művezetés
(kivitelezés) során igényelt tervezői művezetés (a munkaterület és műszaki átadáson
kívül min.: 2 alkalom) költségeit is.
Szállítandó példányszámok: 8-8 pld. + elektronikus hordozón
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: 40 (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 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Hevesi S. Általános Iskola műfüves pálya kialakítása
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 4.) Heves S. Általános Iskola műfüves pálya kialakítása
Műfüves pálya („C” típusú) kiviteli tervkészítés, elvárt műszaki tartalom,
Nagykanizsa Hevesi Sándor úti Általános Iskola (3049/58 hrsz.) meglévő aszfaltos
pálya átalakítása műfüves burkolatúvá):
Alépítményi munka:
Tükörkészítés: Meglévő aszfaltos burkolat felmarása, elszállítása, földkiemelés,
feltöltés, maradék föld elszállítás. A tömörítés mértéke legalább Try85%.
Szivárgórendszer: perforált szivárgócső fektetés 0,5%-os eséssel, bevezetése
gyűjtő csővezetékbe, Bemosódás ellen szűrőszövet tervezését is kérjük.
Szellőzőaknák készítése. Szűrőkavics szemmagasság 5-8 mm 15 cm vastagságban
terítve. Összefolyó akna beépítése.
Pályaaljzat: Kerti szegély készítés a pálya körül, 100*20/5 cm kerti szegély
C12-20KK betonba rakva. Három rétegű pályaaljzat (szűrőréteg, fagy elleni
védőréteg, finom kiegyenlítő-réteg készítés, rétegenkénti tömörítéssel).
Burkolat: Műfű burkolat: 60 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg az ágyazatra történő
fektetésével. 20 mm vastag száraz agyagmentes kvarchomok, majd 30 mm vastag
gumi granulátum feltöltése.
A beruházás egyéb járulékos munkái: 2 db alumínium kapu, hálóval (3*2 m-es) a
rögzítésre acélhüvely a pálya szerkezetébe építve, pályavilágítás, labdafogó háló
felszerelése.
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: 40 (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 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1)
A rész meghatározása Biomassza erőmű megvalósítási terve
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 5.) Biomassza erőmű megvalósítási terve
Vizsgálati tanulmány készítése a városban keletkező biohulladék biogáz erőmű
létesítésével történő újrahasznosításának a lehetőségeiről.
Szállítandó példányszámok: 6 pld. + elektronikus hordozón
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: 40 (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 Zrínyi úti Idősek Klubja akadálymentesítés
1)
A rész meghatározása
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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



3)
Mennyiség 6.) Zrínyi úti Idősek Klubja akadálymentesítés
Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, felvételi és megvalósulási rajzok,
Közmű üzemeltetői egyeztetések, jegyzőkönyve, Engedélyezéshez szükséges
nyilatkozatok tételes árazatlan költségvetési kiírás, tervezői költségbecslés
Az engedélyeztetés és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzése a tervező
feladata. Szállítandó példányszám: engedélyezéshez szükséges példányszámon
felül 8 példány + elektronikus hordozón.
A megvalósításhoz szükséges tendertervek elkészítése, valamint az ajánlatoknak
tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői művezetés (a
munkaterület és műszaki átadáson felül két alkalom) költségeit is.
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: 40 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről



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
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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
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 xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés részfeladatonként, Nagykanizsa 2009. évi mélyépítési
tervezési feladatok 33 részfeladatra.
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) 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)
Út- és járdafelújítások:



1. Alsótemető u. 25. sz. előtti járdaszakasz
Mennyiség: kb. 30 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
2. Attila u. 10. sz. melletti garázssor útja
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: változó, inhomogén (nagyrészt mészkőzúzalékos) burkolatú út
felújítása
3. Balatoni út déli oldal, az Eötvös tér és a benzinkút közötti szakasz
Mennyiség: kb. 400 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
4. Cserfa u. teljes hosszban
Mennyiség: kb. 120 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás, padkarendezés
5. Dr. Szentendrei E. u. északi oldal, a Gárdonyi utcától a kanyarig
Mennyiség: kb. 500 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
6. Erdész u. déli oldal a Csengery úttól a Határőr utcáig
Mennyiség: kb. 400 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú járdafelújítás részleges újjáépítéssel
7. Rózsa u. - Hevesi ABC mögötti parkoló
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi út- és parkoló-felújítás
8. József A. u.
Mennyiség: kb. 500 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú járdafelújítás részleges újjáépítéssel
9. Kazanlak krt., a Rózsa u. és a Jerikó presszó közötti járdaszakasz
Mennyiség: kb. 50 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
10. Kisfakos, Sandi út
Mennyiség: kb. 300 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás (a legkritikusabb, felújítandó
szakaszok a tervezés során határozandók meg helyszíni felméréssel és a
Megrendelővel történő egyeztetéssel.)
11. Krúdy Gy. u.
Mennyiség: kb. 300 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás, padkarendezés
12. Magyar u. keleti oldal, a Dózsa és Sikátor utcák közötti szakasz
Mennyiség: kb. 150 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
13. Bartók B. utca parkolóutcák
Mennyiség: kb. 120 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
14. Zsigárdi köz és Őrtorony u., a Berek köztől a Principális csatorna hídjáig
Mennyiség: kb. 800 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
15. Bajcsy Zs. u. északi oldal, az 51. sz. és az Őrtorony u. közötti szakasz
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás



16. Március 15. tér
Mennyiség: kb. 500 m2
Műszaki tartalom: út és közterület-felújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
17. Rózsa u. 18. sz. előtti útszakasz
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
Zártkerti útfelújítások:
18. Bagolai hegy, Vaspályasor, a Kaposvári úttól a Bakónaki patakig
Mennyiség: kb. 1200 fm
Műszaki tartalom: zúzalékos útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
19. Szentgyörgyvári hegy
Mennyiség: kb. 1000 fm
Műszaki tartalom: zúzalékos útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
(a konkrét helyszínek, útszakaszok a tervezés során határozandók meg a
Megrendelővel történő egyeztetéssel.)
A tervezésnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- Közbeszerzési eljárás lefolytatására és kivitelezésre alkalmas felújítási tervek,
- közmű-üzemeltetők egyeztetési jegyzőkönyvei (összes helyszínre),
- szükség esetén közműkiváltási tervek,
- forgalomkorlátozási tervek,
- méret- és mennyiség-kimutatás, árazatlan költségvetés,
- tervezői költségbecslés (külön az egyes helyszínekre).
A tervezésre és az ajánlatra vonatkozó egyéb tudnivalók:
- A tervezési időszakban Megrendelő helyszíni konzultációt igényel.
- Szállítandó példányszámok: 12 példány + elektronikus hordozón
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői
művezetés (a munkaterület és műszaki átadáson felül négy alkalom) költségeit is.
Parkolók építése:
20. Városkapu krt. 1. sz. társasház keleti oldalán
Parkolóhelyek száma: kb. 20-25
21. Bagolai soron, a Kossuth tér és a Thúry Gy. utca közötti szakaszon mindkét
oldalon
Parkolóhelyek száma: kb. 25-30
22. Rákóczi - Hunyadi u. csomópont nyugati oldalán
Parkolóhelyek száma: kb. 6-8
23. Munkás u. 3. sz. társasházzal szemben a zöldterületen
Parkolóhelyek száma: kb. 25-30
Járdaépítések:
24. Balatoni út északi oldalán a Balaton u. és az Irtás u. közötti szakaszon
Hossza: kb. 200 fm
25. Városkapu krt. déli végén, a 2008. évben megvalósult új út mellett (garázssor
végében)
Hossza: kb. 50 fm
26. Miklósfa utca északi végén, a nyugati oldalon, a meglévő lépcsőn felvezetve a
temetőig
Hossza: kb. 200 fm
27. Palinban, az Alkotmány u. nyugati oldalán, a gyógyszertártól a sportpályáig
Hossza: kb. 600 fm



28. Csokonai és Teleki utcák között, a Víztorony melletti téren
Hossza: kb. 100 fm
Útépítés:
29. Sugár út - Rozgonyi u. csp. átépítés
- A csomópontok területei K szegéllyel ellátott térköves burkolatot kapnak, és
kiemelkednek az útpálya szintjéből.
- A gyalogos átvezetéseket felfestéssel, táblázással, és az egyéb előírásoknak
megfelelően (szükség szerint akadálymentesítésekkel) ki kell alakítani.
- A fentiekhez kapcsolódó egyéb szükséges műszaki beavatkozás (pl.
burkolatjavítás, szegélycsere stb.).
A tervezésnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- Közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas, kiviteli szintű engedélyezési terv,
- engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások,
- közmű-üzemeltetők egyeztetési jegyzőkönyvei,
- szükség esetén közműkiváltási tervek,
- forgalomkorlátozási tervek,
- méret- és mennyiség-kimutatás, árazatlan költségvetés,
- tervezői költségbecslés (külön az egyes helyszínekre).
A tervezésre és az ajánlatra vonatkozó egyéb tudnivalók:
- Az engedélyeztetés, és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzése a tervező
feladata.
- Szállítandó példányszámok: engedélyezéshez szükséges példányszámon felül 8-8
példány + elektronikus hordozón.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői
művezetés (a munkaterület és műszaki átadáson felül két alkalom) költségeit is.
30. Hevesi-Rózsa csomópont tanulmányterv
Tanulmányterv készítése 2 változatú megoldás összehasonlítására.
A tervezési munka tartalma:
- Jelenlegi állapot vizsgálata, leírása.
- Két változatú megoldás összehasonlítása
a.) körforgalmú csomópont
b.) forgalomszervezés, amely kiterjedhet a környező utcák forgalomszabályozására
is
- A vizsgálat mindkét változatnál az alábbiakra terjedjen ki:
- megvalósítás lehetősége forgalomtechnikai szempontból
- megvalósítás lehetősége kivitelezhetőségi szempontból
- megvalósítás lehetősége jogszabályi szempontból (szabványok betarthatósága)
- az egyes változatok rajzi bemutatása
- hatóságokkal, szakhatóságokkal való egyeztetések (többek között: engedélyező
hatóság, útkezelők, rendőrség)
- közmű-üzemeltetőkkel való elvi egyeztetések
- megvalósítás becsült költsége
- a megvalósítást követő várható forgalmi változások, hatások
- A két változat értékelése, összehasonlítása, javaslat.
Gyalogátkelőhelyek építése
31. Palini Ált. Iskola-Napsugár u. gyalogátkelőhely létesítés
Nagykanizsa, Alkotmány utca - Napsugár utca csomópontban az Alkotmány
utcán átvezetve. A megjelölt helyszínen a jogszabályoknak megfelelő, szabványos



gyalogátkelőhely tervezése. Szükség esetén kapcsolódó járdaszakaszok,
akadálymentesítés, vízelvezetés, közvilágítás stb. tervezése.
Csapadékvíz elvezetés:
32. Laktanya u. garázssor csapadékvíz elvezetés
Nagykanizsa Thury városrész garázssor (Alapi Gáspár utca) csapadékvíz
elvezetésének megtervezése oly módon, hogy a garázssor mögött
földárok létesítése történne - legalább három bekötési ponttal a meglévő
csapadékvíz-elvezető rendszerbe - mintegy 300 fm hosszban a Hevesi úti OMW
benzinkúttól egészen az Alapi Gáspár utca első kereszteződéséig.
Autóbuszmegállók:
33. Palini autóbusz utasváró áthelyezése
Nagykanizsa, Alkotmány utca 97. sz. előtti utasváró
A szabálytalan, balesetveszélyes elhelyezésű autóbusz utasváró elbontása, és
új, a jogszabályoknak megfelelő helyszínre (ugyanabban a megállóban) történő
felállítása. Az új helyszín meghatározására helyszíni konzultáció szükséges.
A tervezésnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- Közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas, kiviteli szintű engedélyezési terv,
- engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások,
- közmű-üzemeltetők egyeztetési jegyzőkönyvei,
- szükség esetén közműkiváltási tervek,
- forgalomkorlátozási tervek,
- méret- és mennyiség-kimutatás, árazatlan költségvetés,
- tervezői költségbecslés (külön az egyes helyszínekre).
A tervezésre és az ajánlatra vonatkozó egyéb tudnivalók:
- Az engedélyeztetés, és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzése a tervező
feladata.
- Szállítandó példányszámok: engedélyezéshez szükséges példányszámon felül 8-8
példány + elektronikus hordozón.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás (kivitelezés) során igényelt tervezői
művezetés (a munkaterület és műszaki átadáson felül két alkalom) költségeit is.
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: 45 (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 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) pontjai, 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:
P1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlattételi határidő beadásától számított
utolsó számvitelileg lezárt 3 év (2006, 2007, 2008) beszámolójának másolatát,
kiegészítő mellékletek nélkül.
A fent megjelölt pontban 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):
P1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a számvitelileg
lezárt az ajánlattételi határidő beadásától számított utolsó 3 évben (2006 2007,
2008):
- mérleg szerinti eredménye nem volt negatív legalább két év tekintetében.
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 ajánlattételi határidőtől számított 3 év (2006.,
2007., 2008.) tervezési munkáira vonatkozó referencia igazolásait {Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerint}.
M2. 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
összes részfeladatra vonatkozóan - az ajánlattételi határidőtől számított 3 év (2006.,
2007., 2008.) tekintetében legalább évente 1-1 mélyépítési tervezésére vonatkozó
referenciával.
M2. 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 nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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 ajánlati 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) 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: 2009/11/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
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-mélyépítés tervezések”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/09 (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: 2009/11/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín : Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, 1. 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:
2009. november 20. Időpont: 9.30 óra
Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám, I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. november 30.
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 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 - mélyépítési
tervezések” 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. 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.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/14 (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 1 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása



Alsótemető u. 25. sz. előtti járdaszakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 30 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Attila u. 10. sz. melletti garázssor útja
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: változó, inhomogén (nagyrészt mészkőzúzalékos) burkolatú út
felújítása
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Balatoni út déli oldal, az Eötvös tér és a benzinkút közötti szakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 400 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Cserfa u. teljes hosszban
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 120 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás, padkarendezés
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Dr. Szentendrei E. u. északi oldal, a Gárdonyi utcától a kanyarig
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 500 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Erdész u. déli oldal a Csengery úttól a Határőr utcáig
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 400 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú járdafelújítás részleges újjáépítéssel
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Rózsa u. - Hevesi ABC mögötti parkoló
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi út- és parkoló-felújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
József A. u.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 500 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú járdafelújítás részleges újjáépítéssel
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Kazanlak krt., a Rózsa u. és a Jerikó presszó közötti járdaszakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 50 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Kisfakos, Sandi út
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 300 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás (a legkritikusabb, felújítandó
szakaszok a tervezés során határozandók meg helyszíni felméréssel és a
Megrendelővel történő egyeztetéssel.)
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 11 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Krúdy Gy. u.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 300 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás, padkarendezés
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 12 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Magyar u. keleti oldal, a Dózsa és Sikátor utcák közötti szakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 150 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 13 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Bartók B. utca parkolóutcák
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 120 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 14 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Zsigárdi köz és Őrtorony u., a Berek köztől a Principális csatorna hídjáig
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 800 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 15 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Bajcsy Zs. u. északi oldal, az 51. sz. és az Őrtorony u. közötti szakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi járdafelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 16 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Március 15. tér
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 500 m2
Műszaki tartalom: út és közterület-felújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 17 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Rózsa u. 18. sz. előtti útszakasz
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 100 fm
Műszaki tartalom: aszfaltburkolatú felületi útfelújítás
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 18 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Bagolai hegy, Vaspályasor, a Kaposvári úttól a Bakónaki patakig
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 1200 fm
Műszaki tartalom: zúzalékos útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 19 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Szentgyörgyvári hegy
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mennyiség: kb. 1000 fm
Műszaki tartalom: zúzalékos útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása
(a konkrét helyszínek, útszakaszok a tervezés során határozandók meg a
Megrendelővel történő egyeztetéssel.)
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 20 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Városkapu krt. 1. sz. társasház keleti oldalán parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Parkolóhelyek száma: kb. 20-25
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 21 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Bagolai soron, a Kossuth tér és a Thúry Gy. utca közötti szakaszon mindkét oldalon
parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Parkolóhelyek száma: kb. 25-30
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 22 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Rákóczi - Hunyadi u. csomópont nyugati oldalán parkolóépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Parkolóhelyek száma: kb. 6-8
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET



A részekre vonatkozó információk
A rész száma 23 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Munkás u. 3. sz. társasházzal szemben a zöldterületen
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Parkolóhelyek száma: kb. 25-30
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 24 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Balatoni út északi oldalán a Balaton u. és az Irtás u. közötti szakaszon járdaépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Hossza: kb. 200 fm
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 25 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Városkapu krt. déli végén, a 2008. évben megvalósult új út mellett (garázssor
végében) járdaépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Hossza: kb. 50 fm
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 26 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Miklósfa utca északi végén, a nyugati oldalon, a meglévő lépcsőn felvezetve a
temetőig járdaépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Hossza: kb. 200 fm
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 27 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS



1) A rész meghatározása
Palinban, az Alkotmány u. nyugati oldalán, a gyógyszertártól a sportpályáig
járdaépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Hossza: kb. 600 fm
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 28 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Csokonai és Teleki utcák között, a Víztorony melletti téren járdaépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Hossza: kb. 100 fm
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 29 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása



Sugár út - Rozgonyi u. csp. átépítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
- A csomópontok területei K szegéllyel ellátott térköves burkolatot kapnak, és
kiemelkednek az útpálya szintjéből.
- A gyalogos átvezetéseket felfestéssel, táblázással, és az egyéb előírásoknak
megfelelően (szükség szerint akadálymentesítésekkel) ki kell alakítani.
- A fentiekhez kapcsolódó egyéb szükséges műszaki beavatkozás (pl.
burkolatjavítás, szegélycsere stb.).
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 30 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Hevesi-Rózsa csomópont tanulmányterv
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Tanulmányterv készítése 2 változatú megoldás összehasonlítására.
A tervezési munka tartalma:
- Jelenlegi állapot vizsgálata, leírása.
- Két változatú megoldás összehasonlítása
c.) körforgalmú csomópont
d.) forgalomszervezés, amely kiterjedhet a környező utcák forgalomszabályozására
is
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 31 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Palini Ált. Iskola-Napsugár u. gyalogátkelőhely létesítés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nagykanizsa, Alkotmány utca - Napsugár utca csomópontban az Alkotmány utcán
átvezetve.
A megjelölt helyszínen a jogszabályoknak megfelelő, szabványos gyalogátkelőhely
tervezése. Szükség esetén kapcsolódó járdaszakaszok, akadálymentesítés,
vízelvezetés, közvilágítás stb. tervezése.
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 32 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Laktanya u. garázssor csapadékvíz elvezetés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nagykanizsa Thury városrész garázssor (Alapi Gáspár utca) csapadékvíz
elvezetésének megtervezése oly módon, hogy a garázssor mögött
földárok létesítése történne - legalább három bekötési ponttal a meglévő



csapadékvíz-elvezető rendszerbe - mintegy 300 fm hosszban a Hevesi úti OMW
benzinkúttól egészen az Alapi Gáspár utca első kereszteződéséig.
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 33 meghatározás TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1) A rész meghatározása
Palini autóbusz utasváró áthelyezése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nagykanizsa, Alkotmány utca 97. sz. előtti utasváró
A szabálytalan, balesetveszélyes elhelyezésű autóbusz utasváró elbontása, és
új, a jogszabályoknak megfelelő helyszínre (ugyanabban a megállóban) történő
felállítása. Az új helyszín meghatározására helyszíni konzultáció szükséges.
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
Az ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában meghatározottak alapján.
----------------------(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
RÉSZVÉTELI 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: 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 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
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
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 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 A Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére szolgáltatás megrendelése Tervezési szerződés keretében:
„Bolyai János Általános Iskola átalakítása I. ütem, kiviteli tervek”
kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a kötelező mértékű tervezői művezetési
feladatokkal együtt, valamint adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a pályázati
rendszer előírásai szerint.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

71220000-6

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) 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.
Homlokzat felújítás: a főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény főépületének
Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzatát érinti.
A rekonstrukcióval, felújítással érintett épületrész alapterülee: 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
Pinceszint (660,59 m2) műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 210,33 m2
Közlekedő helyiségek: 120,24 m2
Tárolók, raktárak: 330,02 m2
Összesen: 660,59 m2
Kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt:
Meglevő engedélyes tervek és jogerős építési engedélyben előírtak
figyelembevételével, a támogatói útmutatások szerint:
A létesítmény kivitelezése iránti közbeszerzési eljárás dokumentációja műszaki
részének (közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan
költségvetés) elkészítése. 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.
A Tervező a megvalósulási időszakban a támogatáshoz és a megvalósuláshoz
kapcsolódó, szükséges tervezői adatszolgáltatást biztosítja. A tervezői művezetést
az Ajánlatkérő csak a jogszabályokban meghatározott, kötelező 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.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
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 2010/02/28 (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)
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
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.
Az ajánlattevő köteles számláit szerződésszerűen és a jogszabályoknak
megfelelően a megrendelőhöz benyújtani.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése igazolt teljesítést követően benyújtható
végszámla alapján, átutalással történik a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők
kifejezetten (külön íven szövegezett nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk
által szerződésszegéssel okozott kárért, valamint a harmadik személynek okozott
károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt
hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők
által kötött megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra
vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
- Az intézményépület műemlék, műemléki törzsszáma: 6285
- A kivitelezési munkák végzése részben az oktatási időszakban, üzemelő
épületben folytatható
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 jelentkező, alvállalkozó vagy a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés
a)-h) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem
lehet jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó vagy a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e)
pontokban, illetve a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik.



Az eljárásban nem lehet jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolási módja:
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 136. § (3)
bekezdésére kell figyelemmel lenni.
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót
a Kbt. 105. § (3) bekezdése szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételi jelentkező és 10 % feletti alvállalkpzója valamennyi pénzforgalmi
számlájáról, a számlát vezető banktól származó nyilatkozata az alábbi kötelező
tartalommal:
- volt-e sorban álló tétele a részvételi felhívás megjelenését megelőző egy évben,
- eleget tesz-e fizetési kötelezettségének.
Az előző három év (2006., 2007., 2008.) időszakában a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó forgalmáról szóló nyilatkozat.
Az utolsó két lezárt üzleti év (2007., 2008) számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolója
Jelentkező és 10% feletti alvállalkozója csatolja biztosító pénzintézet nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik teljeskörű
szakmai felelősségbiztosítással.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a jelentkező
és 10 % feletti alvállalkozója, ha bármelyik pénzforgalmi számláján volt
- sorban álló tétel a részvételi felhívás megjelenését megelőző egy évben,
- fizetési kötelezettségeinek bármelyik igazolása tanúsága szerint nem tesz eleget,
- Az előző három év (2006.,2007.,2008.) időszakában a közbeszerzés tárgyának
forgalmáról szóló nyilatkozatából megállapítható, hogy jelentkező nem rendelkezik
az elmúlt három évben összesen legalább bruttó 80 M Ft forgalommal.
- Részvételi jelentkező előző két év (2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív
- ha nem rendelkezik a közbeszerzés vonatkozó szolgáltatás tárgyában, a teljesítési
határidő végéig érvényes teljeskörű szakmai felelősségbiztosítással, legalább évi 4
M Ft kárfedezeti összeggel.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek részvételi jelentkezőnek,
közös jelentkezés esetén közös jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell
megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- A jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozója a Kbt. 67. § (3) bekezdés a.) pontja
és a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján a 2006, 2007, 2008 évek legjelentősebb
tervezési munkáinak ismertetése, valamint referencialevelek csatolása. A 67.
§ (3) a) pontban előírt minimális tartalmon túl a referenciának tartalmaznia kell



a megrendelő részéről információt nyújtó személy nevét, telefonszámát, és
megrendelő véleményét a teljesítésről.
- A jelentkezőnek és 10 % feletti alvállalkozójának csatolni kell a teljesítésbe
bevonandó szakemberek bemutatását, tervezői szakmai önéletrajzukat, mely
tartalmazza a szakmai gyakorlat ismertetését, végzettségüket igazoló okiratok
másolatát. A munkavégzésre irányuló jogviszonyukat a jelentkezésben okirattal kell
igazolni.
- A jelentkezőnek csatolnia kell az ISO 9001:2000-es tanúsítványt vagy a Kbt. 67.
§ (3) bekezdésében meghatározott, egyéb tanúsítványt, vagy a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedések megtételére vonatkozó igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a jelentkező
és 10 % feletti alvállalkozója,
- ha nem rendelkezik az előző három évben (2006, 2007, 2008) összesen legalább
1 db, nettó 20 millió Ft értékű, műemléki, oktatási épület felújítását, átalakítását
érintő, sikeres tervszállítású szerződéses referenciával.
- ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges legalább 1 fő É1 minősítésű
tervezővel (a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultságról szóló 104/2006. (IV.28) Korm. rend
szerint), legalább ötéves szakmai gyakorlattal,
- ha nem rendelkezik ISO 9001:2000-es tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. §
(4) bekezdésében meghatározott Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek
leírásával).
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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: a 104/2006
(IV.28) Korm. rendelet alapján
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérő támogatásból kívánja megvalósítani a beruházást, és a pályázat
elszámolási határideje indokolja a gyorsított eljárás alkalmazását, tekintettel arra,



hogy a kiviteli tervszintű tenderterv elkészítésének határideje más eljárási forma
esetén nem lenne tartható.
- Kiviteli tervszintű tenderterv készítés: 2009.12.07. - 2010.02.28.
- Kivitelezés közbeszerzése: 2010.02.28. - 2010.05.31.
- Kivitelezés: 2010.06.01. - 2010.11.30.
- Számlák pénzügyi rendezése, projektzárás: 2010.12.31.
A pályázati útmutató szerint csak a 2010. december 31.-ig kifizetett költségek
számolhatók el, mely határidőig a teljes projektet be kell fejezni.
Ezen indokok alapján válik szükségessé a Kbt. 136. §-ában írt gyorsított eljárás
alkalmazása.
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. Nettó ajánlati díj (Ft) 40
2. Más módon értékelhető tényező (A
feladat ellátására adott szakmai program
megítélése a minőség, működés,
gazdaságosság kedvezősége szerint)
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3. Rendkívüli helyzet biztosítása,
sürgősségi helyszíni rendelkezésre állás,
mennyi időn belül, órában kifejezve.(óra)
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4. Előteljesítés (napokban) 10
5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 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: 2009/11/02 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (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: "Bolyai Iskola -
tervezés".
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/11/02 (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: 2009/11/06 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
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: 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
VI.3) További információk (adott esetben)
1) A hiánypótlás teljes körben lehetséges.
2) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei - dátum: 02/11/2009 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 Helyszín: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám,
I. emeleti tárgyaló
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési
időpontja: 06/11/2009 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 a VI.3.2) pont szerinti helyszínen.)
4) Az eljárásban való részvétel feltétele a részvételi dokumentáció megvásárlása. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
5) A dokumentáció az alábbi címen szerezhető be: A KANIZSABER Kft. irodájában
(8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen munkanapokon 9.00 és 12.00 óra
között - a részvételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között - vehető át a
befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadását
követően.
6) A részvételi jelentkezés postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja a
részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a jelentkezések a részvételi határidő
lejártának napján 10:00 óráig be kell érkeznie.
7) a részvételi jelentkezések felbontásán, eredményhirdetésén jelenlétre jogosult
személyek: a Kbt. 110. § (2) bekezdése és a 117. § (5) bekezdése szerinti
személyek, illetve a Támogató és a Közreműködő szakértői, akiket ajánlatkérő
ezúton hív meg.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatja a részvételre
jelentkezőket, hogy pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai



alkalmassági feltételek és igazolások a minősített jelentkezők jegyzékéhez képest
szigorúbban kerültek meghatározásra.
9) 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.
10) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése: Az értékelést az összes részszempont
esetében arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő. A bírálati szempontok számítási
pontossága: a számításokat az ajánlatkérő két tizedes pontossággal végzi.
11) A jelentkezőnek csatolnia kell a részvételi határidő lejártától számított 90 napnál
nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy azzal egyenértékű okiratot, vagy annak
hiteles másolatát. A jelentkezés érvénytelen, ha a cégkivonat tanúsága szerint
a jelentkező(k) nem rendelkeznek a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység
folytatásához szükséges tevékenységi körrel (TEÁOR 7111)
12) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan támogatásra irányuló igényt
(pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 48. § (3) bekezdése esetében a Kbt. 82. §-t, a Kbt.
99/A (1) bekezdését és a Kbt. 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak,
illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
13) Ajánlatkérő előírja, hogy - tekintettel a jelen közbeszerzés támogatásból történő
megvalósítására - kötelesek a támogató által tett valamennyi előírást magukra nézve
kötelező érvényűnek elfogadni, és vállalják ezen kötelezettségek teljesítését.
14) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés
a-c) pontjára, valamint a (3) bekezdésére vonatkozóan az esetben is, amennyiben
válasza nemleges.
Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat,
nyilatkozatokat csatolni kell.
A Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csatolni kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdés alapján előírja, hogy - amennyiben az ajánlati
felhívás vagy dokumentáció másképp nem rendelkezik - az ajánlatban szereplő
valamennyi igazolást és dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban
kell benyújtani.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
Jelen felhívásban nem érintett pontok tekintetében a Kbt. hatályos IV. Fejezet
rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlatkérő az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők esetén, az árbevétel
vizsgálatakor az ajánlattételi határidő napján érvényben lévő, az MNB honlapján
közzétett (http://www.mnb.hu) hivatalos devizaárfolyamot veszi figyelembe. (Kbt.
253. § (3) bekezdés).
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15) részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozói csatolják aláírási
címpéldányaik másolatát.



16) részvételre jelentkező csatolja 105. § (1) a)-b) és (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatát.
17) A tárgyi projektben kedvezményezett Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles,
így köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban,
illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés
során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett
(ajánlatkérő) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés
alapján a kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha
a projektet a kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben
valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles átruházni a támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket az alábbiakról:
A jelen eljárás eredményeként a kiviteli tervek elkészítése tárgyában a nem nyertes
ajánlattevők az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként csatolt engedélyes terv
vonatkozásában azok szerzői jogát nem szerzik meg.
19) Amennyiben részvételre jelnetkező a 65. § (3) bekezdésében foglaltakkal élni
kíván, úgy legyen figyelemmel a Kbt. 65. § (4) bekezdésére.
20) Az eljárás vonatkozásában irányadó a 290/2007 (X.31) Kormányrendelet.
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: +36-1-336-7776
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.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: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/15 (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):



 



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: Dr. Bodzai Tiborné 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 Hivatal 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) 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)
Az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” felhívás alapján az ÁROP-1.A.2/B „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejelsztése” című pályázat alapján projektet
kíván végrehajtani (a továbbiakban: „Projekt”)
IV.3. Immateriális javak beszrzése:
- Intézményi információs és kapcsolati rendszer,
- Költségvetés tervezése és elfogadása - elektronikus felület fejlesztése,
- Utalványozás korszerűsítése,
- Ügyfélszolgálat kialakítása, időpont-foglalási rendszer, ügyfélkapuhoz való
csatlakozás,
- Helyi adó feldolgozáshoz szükséges nyomtatványok elektronikusan kitölthető
formában történő elhelyezése a városi web portálon
V.1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások:
1.1. Mérnöki, szakértői díjak:
- Kérdőívek összeállítása, kitöltése és kiértékelése,
- SZMSZ és az érintett hivatali szabálymódosítási, illetve új szabályzat-javaslatok
készítése,
- Előzetes összefoglaló készítése és megvitatása a folyamatfelelősökkel, hivatali
vezetőkkel, intézményvezetőkkel,
- Rendszertervek elkészítése,
- Kommunikációs és Partnerségi Stratégia, Sajtókommunikációs Terv és Példatár
megvitatása (műhelymunka),
- LA21 - a környezeti fenntarthatóság helyi programjának előkészítése
(helyzetfelmérés, adatgyűjtés)
1.2. Adatbázisok, tanulmányok készítése:
- Helyzetfelmérések előkészítése,
- Helyzetfelmérő interjúk lebonyolítása a folyamatfelelősökkel,
- Interjúk a vezetőkkel,
- Folyamat és problématérképek elkészítése,
- Humánerőforrás-analízis,
- Összefoglaló tanulmányok készítése,
- Kommunikációs problématérképek elkészítése,



- Sajtókommunikációs Terv és Példatár megalkotása,
- Kommunikációs és Partnerségi Stratégia megalkotása,
- LA21 - a környezeti fenntarthatóság helyi programjának megalkotása
1.3. Képzések:
- Az átvilágítás eredményéhez kapcsolódó tréningek, képzések tartása,
- Internetes időpontfoglalási szoftver használata,
- Intézményi lekérdezés weben keresztül,
- Új költségvetés tervezési technikák alkalmazása,
- Költségvetés elfogadás korszerűsítése,
- Helyi adó feldolgozás interneten keresztüli korszerűsítés,
- Intézményi költségvetés feldolgozási folyamat elektronizálása,
- Tárgyi eszköz nyilvántartási és intézményi feldolgozás migrálása és
korszerűsítése,
- Közbeszerzési referens képzés,
- Jelnyelvi tolmács képzés,
- Roma nyelvi képzés.
2. Egyéb szolgáltatások:
2.5. Egyéb, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
A dokumentációban részletezettek szerint.
A beszrzés becsült értéke max. nettó 41.175.000,- 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 2010/11/15 (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)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozó 3 db részszámla és végszámla
benyújtására jogosult 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)-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 közbeszrzés 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. 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.A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozat a teljes-,
illetve a közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról 2006-2008 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. 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 alkalmasági követelménynek külön-külön kell megfelelniük).
G2.
- együttes éves nettó árbevételének a 2006-2008 évekre vonatkozó éves (számtani)
átlaga nem éri el a 40.000.000 HUF-t,
- az együttes, közbeszerzés tárgya szerinti (szervezetfejlesztés
projektmenedzsment képzés) forgalma a 2006-2008 években összességében nem
éri el a nettó 40.000.000 HUF-t
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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
- az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat
- 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek:
- M1. az ajánlat beadásának időpontjától visszaszámított három évben,
az évek összességében legalább három darab szervezetfejelsztésre vagy
hatékonyságjavításra vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább egyet városi
polgármesteri hivatal részére teljesítettek, és amelyek közül legalább egynek az
értéke elérte vagy meghaladta a nettó 10 MFt-ot.
Sz1. Együttesen nem rendelkeznek az alábbi összetételű szakembergárdával:
1. legalább három fő felsőfokú végzettségű tanácsadó, akik minimum 3
év szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói tapasztalattal
rendelkeznek.



2. legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakmai projektvezető, aki minimum 5
év szervezetfejlesztési vagy hatékonyságjavítási tanácsadói - ebből legalább 3 év
projektvezetői - tapasztalattal rendelkezik.
3. legalább egy fő felsőfokú közgazdasági végzettségű, költségvetés tervezéssel és
/ vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatokkal bíró szakértő.
4. legalább egy fő felsőfokú végzettségű, legalább 2 év
közigazgatási/államigazgatási vezetői gyakorlattal és közigazgatási felsőfokú
végzettséggel vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkező szakember.
5. legalább egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező menedzsment szakterületen
legalább 5 éves képzési és / vagy tréneri tapasztalattal rendelkező szakember.
A 2-4. pontok esetében ugyanazon szakértő több pozícióra is jelölhető, de
maximum kettőre. Így az ajánlattevőknek összesen minimum öt fő szakértőt kell
biztosítania.
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. 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: 2009/11/30 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
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-nélvezetett 11749015-24789200 számú számlájára
kell áttualni, 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 Szervezetfejelsztés”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/30 (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: 2009/11/30 (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:
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:
2009. december 09. 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:
2009. december 18.
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 KANIZSABER Kft. irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) személyesen
munkanapokon 9.00 és 12.00 óra közöt - 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 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 ajánlatttéel
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) bkeezdés 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 az „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 csomgoláson 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” c0mű, 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 5%-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.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/05 (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: 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 Hivatala,
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
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): 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 (%) 25 ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2009/12/15 (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: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
Felek (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) valamint (Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi
Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) felek az „Autóbuszmegállók korszerűsítése
Nagykanizsán” tárgyában 2009. július 27.-én megkötött szerződést (továbbiakban:
Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítési véghatáridő: 2009. december 15.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződést követően a kivitelezés időszakában előre nem látható okok miatt
többlet munkák merültek fel.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2009/10/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
az „Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán” projekt kivitelezésének
vállalkozásba adása tárgyában, Ajánlattételi felhívás megjelentetésével induló,
nemzeti értékhatárokat elérő egyszerű közbeszerzési eljárásban a Tájékoztató az
eljárás eredményéről hiánypótlást követő megjelentetésekor a 2. számú melléklet
került megküldésre.
A hiánypótlást követő felszólítást követően az 5/2009. (III. 31.) IM rendelet alapján
az 1. számú melléklet került megküldésre.



V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítási kérelem oka a következő:
- A szerződéskötést követően a kivitelezés időszakában előre nem látható okok
miatt többlet munkák merültek fel, melyek szakszerű kivitelezése technológiai
várakozási idő betartásával oldható meg (buszöböl alapozások, támfalak kialakítása,
KHT által előírt aszfaltozási feladatok, járda bontások és új alapozások).
A fenti okokra hivatkozva kérem, hogy a befejezési határidőt 2009. december 15-re
módosítsák.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/30 (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
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 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
NUTS-kód HU-223
c)
Szolgáltatás
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
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
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.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70120000-8
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 130.000.000
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. 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
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) Hivatkozási
szám: DT. 1156/2/2009
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 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2009/11/23 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.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):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 130.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
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? 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) A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításáról: 2009. október 21.
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): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/24 (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
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, 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
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



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 Vá-ros 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:
„Bolyai János Általános Iskola átalakítása I. ütem, kiviteli tervek”
kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt,
valamint adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a pályázati rendszer előírásai
szerint.
Mennyisége:
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.
Homlokzat felújítás: a főépület utcai homlokzat felújítása az intézmény főépületének
Erzsébet téri, Vásár utcai és udvari homlokzatát érinti.
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
Pinceszint (660,59 m2) műszaki adatai:
Oktatást kiegészítő helyiségek: 210,33 m2
Közlekedő helyiségek: 120,24 m2
Tárolók, raktárak: 330,02m2
Összesen: 660,59 m2
Kiviteli tervszintű tenderterv készítése, a tervezői művezetési feladatokkal együtt:
Meglevő engedélyes tervek és jogerős építési engedélyben előírtak
figyelembevételével, a támogatói útmutatások szerint:
A létesítmény kivitelezése iránti közbeszerzési eljárás dokumentációja műszaki
részének (közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan
költségvetés) elkészítése. 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.
A Tervező a megvalósulási időszakban a támogatáshoz és a megvalósuláshoz
kapcsolódó, szükséges tervezői adatszolgáltatást biztosítja. A tervezői művezetést
az Ajánlatkérő csak a jogszabályokban meghatározott, kötelező 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 20 850 000
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 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. Nettó ajánlati díj (Ft) 40
2. Más módon értékelhető tényező (A
feladat ellátására adott szakmai program
megítélése a minőség, működés,
gazdaságosság kedvezősége szerint)

20

3. Rendkívüli helyzet biztosítása,
sürgősségi helyszíni rendelkezésre állás,
mennyi időn belül, órában kifejezve.(óra)

20

4. Előteljesítés (napokban) 10
5. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban) 10
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 202
- 291195
2009/10/22 (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: 2009/12/09 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
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:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 56 000 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 20 850 000
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: 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
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): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/08 (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.
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.



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
Napraforgó Bölcsőde
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, Csokonai út 5. (Hrsz.: 3071/1)
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 „Napraforgó
bölcsőde középső és keleti egység felújítása” építési beruházás Vállalkozási
szerződés keretében, a felmerülő tervezési munkával együtt.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
További
tárgyak:

45000000-7

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 Napraforgó Bölcsőde
8800 Nagykanizsa, Csokonai út 5. (Hrsz.: 3071/1), kettő bölcsődei egység felújítási
munkái (középső- és keleti épületegységek).
Külső munkák:
- lapostető szigetelés,
- terasz burkolás.
Belső munkák:
- bontási munkák,
- aljzatképzés, betonozás,
- nyílászáró cserék (kül- és beltéri ajtók, ablakok)
- vakolatjavítások,
- hidegburkolatok, csempézés, járólapozás,
- felületképzések, festés-mázolás,
- épületgépészeti vezetékek (víz, szennyvíz, központi fűtés), szerelvények (mosdók,
WC-k, radiátorok) cseréje,
- elektromos vezetékek, villamos szerelvények (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek),
- padlóburkolatok a csoportszobákban.
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 2010/05/31 (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 a ”bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos költségvetési támogatás
céljából” az Önkormányzati Minisztérium támogatásával és saját forrásból valósul
meg. A Támogatási szerződés megkötésre került.
Ajánlatkérő előleget nem-, a teljesítés folyamán 1 részszámlázási lehetőséget
biztosít.
A kivitelezési munkák ellenértékét ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően 60
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 2006., 2007., és 2008. évi
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti, vagy hiteles 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 (2006-2008.) 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 (2006, 2007, 2008) 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 (2006-2008.) saját tőkéje
kisebb, mint a jegyzett tőke. (külön-külön megfelelés)
- ha az elmúlt három pénzügyileg lezárt évben (2006-2008.) forgalma a három
év (2006-2008) átlagában nem érte el a bruttó 40 millió forintot. (külön-külön
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 Kbt. 68.§ (2) bekezdése alapján igazolásokat
kell becsatolnia az előző három évben (2006, 2007, 2008) 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 minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői névjegyzékbe
felvett, épületek (FMV-Épületek „A”=MV-Ép/A vagy azzal egyenértékű) műszaki
vezetésre jogosult felelős műszaki vezetővel.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha önmaga, vagy a közbeszerzés mértékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik
az elmúlt három évben (2006, 2007, 2008) 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 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) 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: 2010/01/25 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 120.000,- 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: „Napraforgó Bölcsőde”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/25 (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: 2010/01/25 (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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A beruházás a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos költségvetési támogatás
céljából” az Önkormányzati Minisztérium támogatásával és saját forrásból valósul
meg. A Támogatási szerződés megkötésre került.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. február 3. 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. február 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 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 kitétellel, hogy minden esetben az eredeti példány tartalma az
irányadó.



9. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Napraforgó Bölcsőde” 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. A gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem követeli meg, de közös
ajánlatadáskora 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 szándéknyilatkozato 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.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvételi 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: 2009/12/23 (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):
 



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
Címzett: Dr. Bodzai Tiborné projektmenedzser
Telefon: 93/500-700
E-mail: bodzai.tiborne@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)
Vállalkozási szerződés az ÁROP-1-A-2/B pályázatban meghatározott feladatok
elvégzésére
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
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.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)



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

75121000-0
79411000-8
80400000-8

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: 23095 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/05 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/11/09 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/11/30 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? igen
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
2009/12/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
xAz ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
xLehetséges, 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
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó



Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [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:
A következő helyett:
A következő irányadó:
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
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2009/12/14 (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):


