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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási 

koncesszió 

X 
 

 

 
 

 
 

A Közbeszerzések Tanácsa 

(Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

Azonosító kód 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Marcali Városi Önkormányzat 

Postai cím: 

Rákóczi u. 11. 

Város/Község: 

Marcali 

Postai 

irányítószám: 

8700                    

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Dr. Sütő László 

Telefon: 85/501-000 

E-mail:-  Fax: 85/501-055 

 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): - 

 

A felhasználói oldal címe (URL): - 

 

 

 

 

 

 



További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I 

mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

X Ha 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 

X Általános 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   Villamos energia  



[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   [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?            igen  nem X 

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Kulturális Korzó - Helytörténeti Múzeum bővítése és látogatóbarát környezet kialakítása 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        
X 

b) Árubeszerzés                            

 

c) Szolgáltatás                          

 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

X 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        ••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió              

 

A teljesítés helye 

Marcali 1629/2 hrsz 

 

NUTS-kód                  HU-232                  
•••••  

A teljesítés helye  

NUTS-kód                 
•••••   

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 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

 



létszáma •••  

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, melynek tárgya a Marcali Helytörténeti Múzeum bővítése és 

látogatóbarát környezet kialakítása 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy ••45.21.00.00-2•  •••• -•   •••• -•  

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

••42.41.60.00-5•  

••45.33.10.00-6•  

••45.31.51.00-9•  

•45.31.53.00-1 

                    45.32.00.00-6•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem X 

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      nem X 

 

 

 



II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A Marcali Helytörténeti Múzeum emeletráépítéssel történő bővítése, átalakítása, teljes körű 

akadálymentesítése (melynek részét képezi 1 db személylift beépítése is), továbbá az épület 

teljes fűtés-, hűtés- és villamos rendszerének korszerűsítése, teljes külső homlokzatának 

szigetelése, továbbá az épület helyenként sérült talajvíz elleni szigetelésének javítása a 

dokumentációban részletezettek szerint (kiviteli tervet, részletes műszaki leírást és tételes 

költségvetést tartalmaz). 

 

Az épület nettó hasznos alapterülete:   

összesen:  1923,09 m2  

ebből fsz.:  1142,91 m2  

I. emelet:    689,90 m2 

II. emelet:      90,28 m2 

 

Építménymagasság:    6,63 m 

 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    

igen      nem X 

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           ••••2010/04/15••      (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       ••••2010/10/31      (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) 

Jótállási biztosíték (a szerződéses nettó ellenérték 3 %-a, teljesítendő a szerződéskötés napjáig 

a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerinti módon), késedelmi kötbér (100 eFt/nap), meghiúsulási 

kötbér (szerződéses nettó ellenérték 6%-a). 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  

Benyújtható három részszámla (25 %-os, 50 %-os és 75 %-os készültségnél a 

dokumentációban részletezettek szerint) és egy végszámla. Az ellenérték kifizetése a 

szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napon belül, a teljesítésigazolás tartalmának és a 

jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, banki átutalással a Kbt. 305. §-a, 

valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 17-

21.§-ai szerint történik.  

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben) 

Nem követelmény. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott 

esetben)              igen    nem X 

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: 

Kizárásra kerül az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha 

bármelyikük tekintetében fennáll a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike. 

Kizárásra kerül az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük 

tekintetében fennáll a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetőleg a 62. § (1) 

bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike. 



Az ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) 

bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy vele szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § 

(1) bekezdés a)-d) pontjában, illetve a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak 

fenn.  

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, 

valamint a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak csatolniuk kell: 

Az előző kettő lezárt üzleti év számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, 

kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű 

másolati példányban (Kbt. 66. § (1) bek. b) 

pont). 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös 

ajánlattevők és a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, ha: a mérleg szerinti eredménye 

az elmúlt kettő lezárt üzleti év (2007., 2008.) 

bármelyikében negatív volt (önálló 

megfelelés). 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója mutassa 

be az előző három évben (2007., 2008., 

2009.) teljesített, műszaki átadás-átvétellel 

befejezett, a beszerzés tárgyában végzett 

referenciamunkáit a Kbt. 67. § (2) bek. a) 

pontja és a Kbt. 68. § (2) bek. szerint.  

 

2. Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója mutassa 

be a szerződésszerű teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközöket, 

berendezéseket, munkagépeket, illetőleg 

műszaki felszereltségeket azok leírásával 

(Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont). 

Ha a működtetés, forgalomban való részvétel 

forgalmi engedélyhez kötött, szükséges az 

érvényes forgalmi engedély egyszerű 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös 

ajánlattevők és a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, ha: 

 

1. nem rendelkezik az előző három évben 

(2007., 2008., 2009.) műszaki átadás-

átvétellel befejezett és teljesített, a beszerzés 

tárgya szerinti referenciákkal, melyeknek 

együttes ellenértéke a három évben összesen 

elérte a nettó 65 MFt-ot (együttes 

megfelelés). 

2. nem rendelkezik legalább: 1 db 250 l-es 

betonkeverővel, 1 db legalább 40 KJ ütőerejű 

bontókalapáccsal, 1 db legalább 150 kg 

teherbírású gépi csörlővel, 1 db vakológéppel, 

1 db 3,5 t és 1 db 1,1 t össz. teherbírású – 

érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező – 

gépjárművel (együttes megfelelés) 



másolatának becsatolása is. 

 

3. Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója mutassa 

be vezető tisztségviselőjét, valamint a 

teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki 

vezetőit, szakmai önéletrajzuk, gyakorlati 

idejük, végzettségüket igazoló 

dokumentumaik és érvényes felelős műszaki 

vezetői határozatuk másolatának csatolásával 

a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

4. Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója 

ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberek létszámadatait, ismertesse a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

képzettségét, végzettségét, jogosultságát és 

csatolja az ezt igazoló okiratok egyszerű 

másolatát a Kbt. 67. §. (2) bekezdés e) pontja 

alapján.  

 

 

3. nem rendelkezik legalább középfokú 

végzettséggel és legalább 3 év építési 

beruházások területén szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező vezető 

tisztségviselővel; illetőleg ha nem rendelkezik 

legalább egy-egy fő (a 244/2006. (XII. 5.) 

Korm. rendelet szerinti) felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal és minimum 3 éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakemberrel: 

1 fő MV-Ép/A (építész) kategóriás és 

1 fő MV-Ép/ÉG (gépész) kategóriás és  

1 fő MV-Ép/ÉV (villamossági) kategóriás 

érvényes jogosultsággal rendelkező felelős 

műszaki vezetővel. Egy személy többféle 

képzettséget (felelős műszaki vezetői 

jogosultságot) is biztosíthat (együttes 

megfelelés). 

 

4. nem rendelkezik legalább 15 fő fizikai 

dolgozóból álló létszámmal, akik közül 5 fő 

kőműves, 1 fő gépkezelői, 1 fő villanyszerelő, 

1 fő fűtésszerelő képesítéssel, végzettséggel, 

jogosultsággal rendelkezik. A gépkezelői, 

villanyszerelő, és fűtésszerelő képesítés 

tekintetében egy személy többféle 

képzettséget is biztosíthat (együttes 

megfelelés). 

 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             

igen    nem X 

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             

igen    nem X 

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 

kötve?    igen    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     

             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat 

súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (HUF) 

2. Vállalt teljesítési 

határidő (nap) 

3. Vállalt jótállási 

időtartam (hónap) 

Súlyszám 

8 

1 

 

1 

Részszempont Súlyszá

m 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             
igen     nem X 



Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)- 

 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               
igen      nem X 

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:  ••••2010/03/11••   (év/hó/nap )                                                                      

Időpont: 9.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):      95 000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással, avagy 

készpénzátutalási-megbízással az ajánlatkérő Marcali Városi Önkormányzat K&H Bank 

Zrt-nél vezetett 10403947-39411321-00000000 számlájára teljesíthető.  

 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  ••••2010/03/11•    (év/hó/nap)                                                                      

Időpont: 9.00 óra 



IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   

PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                

                     

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:     ••••2010/03/11••    (év/hó/nap)                       Időpont: 9.00 óra  

Helyszín : Helyszín: Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 8700 

Marcali Rákóczi u 11., emelet, 41. számú kistanácskozó 

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       

igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: - 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen X     nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 

egyéb hivatkozási alapot:  

Ajánlatkérő sikeres pályázatot nyújtott be az alábbi pályázati felhívásra: DDOP-2008-

4.1.1.D kódszámú, „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó 

regionális fejlesztések megvalósítása” című pályázati felhívásra. Nyertes pályázatának 

kódszáma: DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0002. 

(L. http://www.nfu.hu/doc/985). 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

http://www.deldunantul.com/palyazatok/hazai_palyazatok/2009/teki_cede_leki_teut


V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. 03. 22. 9.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.04.12. 9.00 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 X     nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 

információk:  

A dokumentáció az ajánlattételi felhívás közzététele napjától rendelkezésre áll, és 

megigényelhető.  

A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az alábbi 

időpontokban az „A” melléklet II) pontjában megadott helyszínen előzetes telefonos 

egyeztetést követően, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00 és 11:00, valamint 

13:00-16:00 között, pénteki napokon 08:00-11:00 között, az ajánlattételi határidő napján 

08:00-9:00 óra között személyesen, az átutalás banki kivonattal avagy készpénzátutalási-

megbízás szelvényével történő leigazolásával. A dokumentáció kérésre postai úton is 

megküldésre kerül a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint. A dokumentáció megvásárlása az 

érvényes ajánlat feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 

  

 

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: A megadott részszempontokra 

adható legmagasabb pontszámok: 1-10 pont között.  

 

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 értékelés minden részszempont esetén egyszerű matematikai arányosítással történik 

úgy, hogy az adott részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb 

pontszámot, az arányosítás során ez tekintendő 100%-nak.  

 

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 X     nem  

V.7) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 



venni kívánt alvállalkozó köteles az ajánlatban csatolni az ajánlatot és a szerződést aláíró 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles aláírási címpéldányát. Amennyiben a 

cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor ajánlattevő 

csatolja továbbá a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó, cégszerűen aláírt meghatalmazás másolatát és a meghatalmazást cégszerűen 

aláírók aláírási címpéldányainak másolatát. 

3. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó köteles az ajánlatban csatolni az ajánlat igazolt benyújtásától 

számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példányát, továbbá, amennyiben a 

cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy 10 % feletti alvállalkozója cégügyében el nem 

bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változás-bejegyzési kérelem 

másolati példánya is csatolandó; 

4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés a)-c) pontjaira (nemleges nyilatkozat esetében is), valamint a 71. § (3) 

bekezdésére. 

5. A Kbt. 91. § (2) bekezdésének eseteiben ajánlatkérő az eljárás eredményének 

kihirdetésekor megnevezett következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

6. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek 

egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés szerződésszerű teljesítésére. 

7. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásánál alkalmazza a Kbt. 88. § (4) bekezdés előírásait. 

8. Az ajánlatok benyújtása: 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani a dokumentációban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően. 

9. Az előírt igazolások egyszerű másolatban nyújtandók be, kivéve ahol az ajánlatkérő 

egyéb benyújtási módot írt elő. 

10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ban foglaltakra. 

11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak megfelelően 

biztosítja. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére hivatkozva felhívja a figyelmet arra, 

hogy a beszerzést részben támogatásból kívánja finanszírozni, és támogatásra irányuló 

igény (pályázat) benyújtása esetén a Kbt 82. §-át, valamint a 99/A. § (1) bekezdését és a 

303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a 

támogatásra irányuló igény el nem fogadása. 

13. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkeznie kell a 

munka elvégzésére, annak területére is kiterjedő érvényes, teljes körű 

felelősségbiztosítással. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatában arra 

vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást a szerződés aláírásának 

időpontjáig csatolja.  

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ••••2010/02/03••  (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 

Postai cím: 

Rákóczi u. 11. 

Város/Község: 

Marcali 

Postai 

irányítószám: 

8700  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Galácz Péter 

Telefon: 85/501-022 

 

 

E-mail: galacz.peter@marcali.hu 

 

Fax: 85/501-055 

Internetcím (URL): - 

 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ 

BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

 

Postai cím: 

Rákóczi u. 11. 

Város/Község: 

Marcali 

Postai 

irányítószám: 

8700 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Galácz Péter 

Telefon: 85/501-022 

 

 

E-mail: galacz.peter@marcali.hu 

 

Fax: 85/501-055 

Internetcím (URL): - 

 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL 

BENYÚJTANI 

Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat  

 

Postai cím: 

Rákóczi u. 11., emelet 35. számú iroda (jegyzői titkárság) 



Város/Község: 

Marcali 

Postai 

irányítószám: 

8700  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Telefon: 85/501-006 

 

 

E-mail: - 

 

Fax: 85/501-055 

Internetcím (URL): - 

 

 

  

 


