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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Tapolca Város Önkormányzata
Postai cím:
Hősök tere 15.
Város/Község:
Tapolca
Postai irányítószám:
8300
Ország:
Magyarország
Címzett:
Benczik Zsolt, Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető
Telefon:
87/510-126
E-mail:
benczik.zsolt@tapolca.hu
Fax:
87/511-164
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.tapolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:

x
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
  Ha 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:

x
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
  Ha 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

x



  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi szervezet
  Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb
(nevezze meg):

x
  Általános közszolgáltatások
  Védelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Tapolca Város Önkormányzata
részére magasépítési feladatok ellátása tárgyában.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
x
 
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés
x
 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően  
A teljesítés helye
Tapolca Város Önkormányzata közigazgatási területe
NUTS-kód
HU213
b) Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye



NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása  
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése
x
 
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
x
 
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
3
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
36
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:
250.000.000.
és
1.300.000.000
között
Pénznem:
HUF
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Tapolca Város Önkormányzata
részére magasépítési feladatok ellátása tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További
tárgyak:

45260000-7
45300000-0

II.1.7)



A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható)
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Tapolca Város Önkormányzata
részére magasépítési feladatok ellátása tárgyában a szerződés megkötésétől
számított 36 hónapon keresztül, 250 millió és 1,3 milliárd forint közötti értéken.
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:
36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás, meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, támogatásból megvalósuló projekt
esetén teljesítési és jóteljesítési garancia a Kbt. 53. § (6) bek. a) pont szerint



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő
a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés
alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi
teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás
kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik.
A díj utólag, átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt. 305. § (3)
bekezdés vonatkozó előírásait, amennyiben a felek a keretmegállapodásos eljárás
második szakaszában eltérően nem állapodnak meg.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, ajánlattevő és erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában, 61.§ (2)bekezdés
pontjában meghatározott foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b)
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjainak és a 61.§. (2) bekezdés pontja hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



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 hiteles másolati nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2007. május 1-jét követően volt-e sorban állás
- fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz;
P.2-4/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának elmúlt két lezárt üzleti évre (2006., 2007.)
vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója;
P.5/ a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi pénzintézeti
nyilatkozat, amely szerint ajánlattevő a nettó ajánlati ár 10% mértékét elérő likvid
pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel rendelkezik
P.6/ a felelősségbiztosítási kötvény eredeti vagy hiteles másolata.
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 2007. május 1-je után sorban állás fordult elő,
fizetési kötelezettségeinek nem tesz rendben eleget;
P.2/ az ajánlattevő, és a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt üzleti év bármelyikében
ne legyen negatív;
P.3/ az ajánlattevő és a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozó saját tőkéje az elmúlt 2 lezárt üzleti évben (2006., 2007.) ne legyen
kisebb mint a jegyzett tőkéje;
P.4/ az ajánlattevő árbevétele az elmúlt 2 lezárt üzleti év átlagában érje el a
1.300.000 eFt-ot, saját tőkéje az elmúlt 2 lezárt üzleti év átlagában érje el az 200.000
eFt-ot, a teljesítésbe 10% mérték felett igénybe venni kívánt alvállalkozó árbevétele
az elmúlt 2 lezárt üzleti év átlagában érje el a 100.000 eFt-ot, saját tőkéje az elmúlt 2
lezárt üzleti év (2006., 2007.) átlagában érje el a 20.000 eFt-ot;
P.5/ az ajánlattevő rendelkezzen min. 100.000 eForint mértékét kitevő likvid
pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel
P.6/ az ajánlattevő rendelkezzen építés szerelési tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítással, melynek éves kártérítési limitje min. 100 millió Forint, a
káronkénti kártérítési limit pedig min. 10 millió Forint
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1./ az ajánlattevő által megjelölt szakemberek ismertetése.
Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség
igazolása az iskolai oklevél, az esetleges jogosultság igazolása az illetékes hivatal
által kiadott határozat hiteles másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat
az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
M.2./ az előző 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése (az
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint
a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére
vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az
ott meghatározott tartalommal.



A referencia nyilatkozatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy hiteles
másolati példányban kell benyújtani.
M3./Statisztikai létszámról készült kimutatás
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M.1./ajánlattevő rendelkezzen az alább meghatározott végzettséggel, képzettséggel,
jogosultsággal és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
- 2 fő min. 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építésmérnök végzettséggel,
magasépítési projekttapasztalattal rendelkező szakemberrel,
- 2 fő min. 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú műszaki végzettségű,
FMV Ép/A műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M.2./ ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben min.
2 darab befejezett egy szerződésen belül teljesített, egyenként min. nettó 100
millió forint értékű, közcélú használatra szánt épület kivitelezésére vonatkozó
referenciával.
M.3. / Ajánlattevő rendelkezzék elmúlt 3 év átlagában (2006., 2007., 2008.) min. 30
fő átlagos statisztikai létszámmal
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben)
nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott  
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
x
 
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos  
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos  
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám



VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
x
 
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
  az 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
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:



2009/06/30
(nap/hó/év)
Időpont:
12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal):
144.000
Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételára (nettó 120.000 forint + 20 % áfa) átutalással
fizetendő a Tapolca Város Önkormányzata OTP Bank NyRt-nél vezetett
11748052-15429348-00000000 számú számlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum:
2009/06/30
(nap/hó/év)
Időpont:
12.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban:
60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
2009/06/30
(nap/hó/év )
Időpont:
12.00
Hely (adott esetben):
Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
B.épület Emeleti Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)



nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
A keretmegállapodás alapján a második szakaszban indított közbeszerzési
eljárásokban lehetnek uniós támogatással rendelkező projektekhez kapcsolódó
beszerzések
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. július 14. 12.00 óra, helyszíne: Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. B.épület Emeleti Tanácsterem.
VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 8. napon
VI.3.3) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás banki
kivonattal történő leigazolásával a Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. A.épület 17.sz. hivatalos helyiségében
munkanapokon 8-16 óráig az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-12 óráig. A
dokumentáció megküldése a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint
VI.3.4.)
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy
hiteles másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető
bélyegzőjével ellátott példánya eredeti vagy hiteles másolata; egyéni vállalkozó
esetében a vállalkozói igazolvány hiteles másolata;
- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, másolati
példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hiteles másolati példányát
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes
és egyetemleges felelősséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati
példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti
példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező
oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Tapolca – Magasépítés-keret- Tilos felbontani a határidő lejártáig.”



Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie, az
egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben
közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy
bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban
még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de
a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának
időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó
levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó -
nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a
felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja
óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi
nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés
szerinti nyilatkozatot.
8. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljeskörűen biztosítja.
10. Ajánlatkérő az alábbi projekteket kívánja megvalósítani a keretmegállapodás
alapján:
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása, homlokzatrekonstrukció és átalakítása
(8300 Tapolca, Batsányi u.1.)
- Belvárosi Irodaház felújítása, magastető ráépítése, környezetbe illesztése(8300
Tapolca, Kossuth u.2.)
- Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény homlokzatszigetelése,
nyílászárók cseréje, magastető ráépítése (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.)
- Tamási Áron Művelődési Központ homlokzatfelújítása (8300 Tapolca, Kisfaludy
u.2-6.)
11.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára „Tapolca
-KERETMEGÁLLAPODÁS” megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati
kötöttség lejártáig bankgaranciával vagy biztosítási kötvénnyel megváltani. A
bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig
kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint
kerül visszafizetésre. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia
levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő – befűzés
nélkül – köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 Ft, azaz
Hárommillió forint.
Ajánlatkérő bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt. 11748052-15429348-00000000



12.) Ajánlattevők kötelesek az ajánlati dokumentációban lévő mintaköltségvetést a
Kbt. 86. § (1) bekezdésére figyelemmel kitölteni. Ajánlatkérő a mintaköltségvetés
soraira adott megajánlásokat soronként az értékarányosítás módszerével hasonlítja
össze, ahol a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kapja a 10 pontot,
a legmagasabb 1 pontot. Az így kapott pontokat az ajánlati dokumentáció szerinti,
az egyes mintaköltségvetési tételekhez rendelt súlyszámok figyelembevételével
ajánlatkérő összesíti és az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak.
13.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen ajánlati felhívásában
rögzíti, hogy az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg .
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1024
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-1-336-77-76
E-mail:
-
Fax:
+36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság



Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1024
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-1-336-77-76
E-mail:
-
Fax:
+36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
2009/05/13
(nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:



Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


