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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Marcali Város Önkormányzata részéről megküldjük jelen iratba foglalt – közvetlen ajánlattételi 
felhívással induló közbeszerzési eljárásra vonatkozó – ajánlattételi felhívást az alábbi tartalommal, 
különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásaira. 

Az Önök részéről a jelen felhívásra benyújtandó ajánlat részletes tartalmát, feltételeit, határidejét 
stb. jelen felhívás, ill. az alábbi u) pontban meghatározott, az ajánlat megtételét segítő ajánlattételi 
dokumentáció szerint kérjük elkészíteni. 
 

a) Ajánlatkérő  
(1) Neve: Marcali Város Önkormányzata 
(2) Címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
(3) Telefon: 85/501-001 
(4) Fax: 85/501-055 
(5) E-mail: polghiv@marcali.hu  
(6) Kapcsolattartó: Dr. Balogh Tamás, közbeszerzési referens (Marcali Polgármesteri 

Hivatal, 8700 Marcali Rákóczi u. 11.) 
(7) Kapcsolattartó e-mail: balogh.tamas@marcali.hu  
(8) Kapcsolattartó tel.: +36-85-501-033, +36-30-452-86-40 (üzenet hagyható: +36-

85-501-006-os számon) 
b) A közbeszerzés 

(1) Tárgya: szolgáltatás ((település)tervezési szolgáltatás) 
(2) Mennyisége: Marcali Város Önkormányzata részére településrendezési feladatok 

ellátása településtervezési szerződés keretében az alábbi főbb 
mennyiségben/feltételek mellett: 

I. ütem: előkészítő munkarészek elkészítése, a felülvizsgált és módosított 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek egyeztetési 
anyagának elkészítése 

II. ütem: az érdekelt államigazgatási szervek véleménye alapján javított anyag 
elkészítése 

III. ütem: a jóváhagyott és véglegesített anyag dokumentálása 
 
További részletek a dokumentációban találhatók. 

(3) Nómenklatúra: CPV kódok: 71.41.00.00-5 (Várostervezési szolgáltatások) 
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c) A szerződés meghatározása: Marcali Város Önkormányzata részére településrendezési 
feladatok ellátása településtervezési szerződés keretében 

d) A teljesítés határideje: 2012. november 15. (becsült határidő: a III. ütemben a 
dokumentációk véglegesítésére az önkormányzati jóváhagyást követő két héten belül 
kerül sor, mely események tervezett időpontjai: 2012.10.31. ill. 2012.11.15.) 

e) A teljesítés helye: az ajánlatkérő székhelye (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. – NUTS kód: 
HU232). 

f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A vételár a tervek és egyéb dokumentációk 
leszállítást követően, teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla ellenében 
átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3)-(5) bekezdése szerint. – A nyertes 
ajánlattevő összesen három számlát nyújthat be: kettő darab részszámlát és egy darab 
végszámlát. Az 1. sz. részszámla az „előkészítő munkarészek és a rendezési terv 
egyeztetési anyagának” (I. ütem) leszállítását követően, a 2. sz. részszámla az érdekelt 
államigazgatási szervek véleménye alapján javított anyag leszállításakor (II. ütem), a 
végszámla pedig a jóváhagyott és dokumentált anyag leszállításakor állítható ki, a 
megrendelő teljesítés-igazolásának kiállítását követően. 

g) Az ajánlatok bírálati szempontjai: A legalacsonyabb ár. 
h) Kizáró okok: 

(1) Kizárásra kerül az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó 
szervezet, ha bármelyikük tekintetében fennáll a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a), d) 
és e) pontjaiban, a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike. 

(2) 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. 62. § (1) bekezdésének b) 
pontjában foglalt kizáró ok. 

(3) 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) 
bekezdésének a), d) és e) pontjaiban, a 61. § (2) bekezdésében, illetve a 62. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró okok nem állnak fenn. 

i) Alkalmassági követelmények: 
(1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

I. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, valamint a beszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
csatolniuk kell az előző kettő lezárt üzleti év (2009, 2010) számviteli 
jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül 
(mérleg és eredménykimutatás), egyszerű másolati példányban (Kbt. 66. § 
(1) bek. b) pont) 

II. 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 
mindegyikében negatív volt. (önálló megfelelés) 

(2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
I. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, valamint a beszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
csatolniuk kell az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben a 
beszerzés tárgyában végzett, befejezett és teljesített legjelentősebb 
szállítási referenciáinak ismertetését (legalább a teljesítés ideje, helye, a 
szerződést kötő másik fél, a szállítás (megrendelés) tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege megjelölésével – Kbt. 67. § (1) bek. a) pont) 
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II. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ill. a 10% feletti 
alvállalkozója, ha nem rendelkezik 

1. az elmúlt három évben összesen legalább nettó 10 millió forint 
értékű, településtervezésre vonatkozó szállítási (megrendelési) 
referenciával 

Ezen alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevő, a közös 
ajánlattevők, a 10% feletti alvállalkozók és a Kbt. 69. § (8) bek. szerinti 
10%-ot meg nem haladó alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek 
(Kbt. 69. § (6)-(9) bek.). 

j) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján teljeskörűen biztosítja. 
k) Ajánlattételi határidő: 2012. január 23. (hétfő) 10.00 óra. 
l) Az ajánlatok benyújtásának címe: Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  
m) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. 
n) Az ajánlatok bontásának helye, ideje: Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. A bontáson a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti 
személyek lehetnek jelen. – Ideje: 2012. január 23. (hétfő) 10.00 óra 

o) A benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra 
p) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. február 22. 
q) Jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. december 22. 
r) Részajánlattétel lehetősége: részajánlat-tételre nincs lehetőség. 
s) Alternatív, azaz a felhívásban és a dokumentációban foglaltaktól eltérő ajánlat benyújtására 

nincs lehetőség, sem pedig többváltozatú ajánlat benyújtására. 
t) Az ajánlatkérő jelen eljárásban való részvétel jogát nem kívánja fenntartani a százmillió 

forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára. (Tehát az eljárásban részt vehetnek a 
százmillió forintnál magasabb árbevétellel rendelkező szervezetek is.) 

u) Az ajánlattételi dokumentáció jelen ajánlattételi felhívással kerül kiküldésre, 
térítésmentesen, elektronikus úton, de külön kérésre postai úton vagy személyesen papír alapon 
is megküldésre/átadásra kerül. A dokumentáció tartalmazza az ajánlat összeállítását segítő 
iratmintákat, a szerződés tervezetét stb.  

v) A szerződés teljesítésének biztosítására mellékkötelezettségként késedelmi és hibás teljesítési 
kötbér kerül előírásra a dokumentációban (ill. a dokumentációban található szerződés-
tervezetben) foglaltak szerint. 

w) Amennyiben az ajánlatkérő részéről a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben 
megjelölésre kerül a második legkedvezőbb ajánlattevő, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének 
esetében (a nyertes visszalépése esetén) a megnevezett második legkedvezőbb 
ajánlattevővel kerül a szerződés megkötésre. 

 

Jelen felhívást mind papír alapon, mind pedig e-mail útján megküldjük az Önök részére. (Az ajánlattételi 
dokumentáció azonban kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre, de külön igény esetén 
papír alapon, postai úton is megküldésre kerül.) 

Az ajánlat elkészítéséhez jó munkát kíván. 

 
Marcali, 2011. december 22. 
 

 
Dr. Sütő László, polgármester megbízásából: 

 
Nagyné Gelencsér Éva s.k. 

Irodavezető 
Virányi István s.k. 

főépítész 
Dr. Balogh Tamás s.k. 
közbeszerzési referens 
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Kapják: 

1. Felhívott ajánlattevők (a bontásig egymás ismerete nélkül) 
2. Ajánlatkérő, Irattár 


