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HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
2009/S 136-198745
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Kaposvári Egyetem, Guba Sándor u. 40., Κapcsolattartó Légrádi Zsolt, HU-7400 Kaposvár. Tel. +36 82505800.
E-mail legradi.zsolt@ke.hu. Fax +36 82319250.
További információk a következő címen szerezhetők be: TriCSÓK Kft., Teréz krt. 19. III. emelet 34.,
Κapcsolattartó Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail titkarsag@tricsok.hu. Fax +36
13542769. URL: www.tricsok.hu.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: TriCSÓK Kft., Teréz krt. 19. III. emelet 34., Κapcsolattartó
Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail titkarsag@tricsok.hu. Fax +36 13542769.
URL: www.tricsok.hu.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: TriCSÓK Kft., Teréz
krt. 19. III. emelet 34., Κapcsolattartó Dr. Csók István, HU-1067 Budapest. Tel. +36 13542760. E-mail
titkarsag@tricsok.hu. Fax +36 13542769. URL: www.tricsok.hu.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Egyetem.
Oktatás.
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:
A Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont épületének felújítása, illetve a laboratórium
épületének felújítása, akadálymentesítése és a szélfogó kialakítása, a Pannon Lovasakadémia rekonstrukciója
és a Vadgazdálkodási Tájközpont bőszénfai műemlék épületének átalakítása.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Építési beruházás.
Kivitelezés.
A teljesítés helye: A teljesítés helye.
Kaposvári Egyetem:
Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont Laboratóriuma.
MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Kaposvár 3661/56 Hrsz.
Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont.
MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.
Kaposvár 3661/58 Hrsz.
Pannon Lovasakadémia.
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MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Kaposvár 3656/2 Hrsz.
Kaposvár 0455/5 Hrsz.
Vadgazdálkodási Tájközpont,
MAGYARORSZÁG. 7475 Bőszénfa, Malom u. 3.
Bőszénfa 0215/1 Hrsz.
NUTS-kód: HU232.
II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződések keretében a Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont
épületének felújítása, illetve a laboratórium épületének felújítása, akadálymentesítése és a szélfogó kialakítása,
a Pannon Lovasakadémia rekonstrukciója és a Vadgazdálkodási Tájközpont bőszénfai műemlék épületének
átalakítása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45214000, 45212210, 45212314, 45214610, 45214620, 45214700.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. rész (labor épület felújítása):
1 db 1 065 m2 alapterületű, 2 szintes Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont labor épület felújítása,
akadálymentesítése és a szélfogó kialakítása
2. rész (tudásközpont épületének felújítása):
1 db 490,8 m2 Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont, Tudásközpont épületének felújítása
3. rész (Pannon Lovasakadémia):
1 db 1268 m2 alapterületű bio-fedett edzőcsarnok oldalburkolás 1,10 m-től 3,00 m-ig
1 db 315,6 m2 alapterületű diákszálláshely akadálymentesítés
1 fedett csarnok tanári szobáinak, tantermeinek oktatás-technológiai fejlesztése, korszerűsítése összesen 58
helyiségben
1 db fedett lovas sportcsarnok 5471 m2 tetőszerkezetének rekonstrukció
1 db 331 m hosszú lovasakadémia telephelyi belső úthálózat, 294 m2 parkoló felújítása, 27 m2 fertőtlenítő
teknő kialakítása
1 db 630 m ülőfelületű szabadtéri pálya nézőlelátó rekonstrukció
1 db 28 db személygépkocsi és 5 db nyergesvontató számára 30 tonna teherbírású telephelyi belső
nagyparkoló kialakítás
4. rész (Vadgazdálkodási Tájközpont bőszénfai, műemlék épületének átalakítása):
1 db 980 m2 alapterületű műemlék épületben irodák, tantermek és konyha kialakítása
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Becsült érték HÉA nélkül: 668 880 000 HUF.
II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 28.10.2009. befejezés: 30.9.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1
MEGHATÁROZÁS: Labor épület feladása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
A Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont labor épületének felújítása,
akadálymentesítése és a szélfogó kialakítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45214610, 45214620.

3)

MENNYISÉG:
1 db 1 065 m2 alapterületű, 2 szintes Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont labor épület felújítása,
akadálymentesítése és a szélfogó kialakítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 28.10.2009. Befejezés: 31.5.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

A RÉSZ SZÁMA 2
MEGHATÁROZÁS: Tudásközpont épületének felújítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
A Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont épületének felújítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45214000, 45214620, 45214700.

3)

MENNYISÉG:
1 db 490,8 m2 Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont, Tudásközpont épületének felújítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 28.10.2009. Befejezés: 14.4.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

A RÉSZ SZÁMA 3
MEGHATÁROZÁS: Lovasakadémia
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Pannon Lovasakadémia rekonstrukciója.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45212210.

3)

MENNYISÉG:
1 db 1 268 m2 alapterületű bio-fedett edzőcsarnok oldalburkolás 1,10 m-től 3,00 m-ig
1 db 315,6 m2 alapterületű diákszálláshely akadálymentesítés
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1 fedett csarnok tanári szobáinak, tantermeinek oktatás-technológiai fejlesztése, korszerűsítése összesen 58
helyiségben
1 db fedett lovas sportcsarnok 5471 m2 tetőszerkezetének rekonstrukció
1 db 331 m hosszú lovasakadémia telephelyi belső úthálózat, 294 m2 parkoló felújítása, 27 m2 fertőtlenítő
teknő kialakítása
1 db 630 m ülőfelületű szabadtéri pálya nézőlelátó rekonstrukció
1 db 28 db személygépkocsi és 5 db nyergesvontató számára 30 tonna teherbírású telephelyi belső
nagyparkoló kialakítása.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 28.10.2009. Befejezés: 30.9.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

A RÉSZ SZÁMA 4
MEGHATÁROZÁS: Bőszénfa, műemlék épület átalakítása
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Vadgazdálkodási Tájközpont, bőszénfai műemlék épületének átalakítása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45212314.

3)

MENNYISÉG:
1 db 980 m2 alapterületű műemlék épületben irodák, tantermek és konyha kialakítása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 28.10.2009. Befejezés: 18.6.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás, az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételekkel.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben, a teljesítést követő jótállási időszakra jótállási
biztosítékot köt ki, melynek mértéke az 1. részben: 13 950 000 HUF, a 2. részben: 3 450 000 HUF, a 3. részben:
11 700 000 HUF, a 4. rész vonatkozásában: 10 950 000 HUF.
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a pénzösszegnek az Ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00282888-00000000 számú számlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő részben támogatásból, részben saját forrásból kívánja biztosítani a
támogatási szerződés hatályos rendelkezései szerint.
A kivitelező legfeljebb kettő rész- és egy végszámlát nyújthat be. A részszámlák 30 és 60 %-os teljesítésnél
nyújthatók be. Benyújtásuk feltétele, hogy a műszaki ellenőr az építési naplóban az ilyen arányú teljesítések
megtörténtét igazolja. A részszámlák összege a vállalási ár 30-30 %-a. A végszámla benyújtásának feltétele az
eredményes átadás-átvételi eljárás lezárása és a teljesítés igazolása. A végszámla értéke a vállalási ár 40 %-a.
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Ajánlatkérő valamennyi számlát illetően a számlaérték támogatási szerződésben meghatározott mértékét
a teljesítéstől számított 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, míg a számla fennmaradó részét a
Közreműködő szervezet a 281/2006. (XII.23.) Korm.rend. szerint közvetlen szállítói kifizetés útján rendezi.
A támogatás felhasználására és elszámolására a 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendeleten túl, 16/2006.
(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet és a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § valamint a támogatási szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

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, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bek. a)h) pontokban foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt.71. § (1) bek.
b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a Kbt. 71. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontokban
foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.-63/A §-a szerint, illetve a
Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63.§-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők,
alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (K.É. 2009. évi 80. szám - 2009. július 10.)
kiadott tájékoztató rendelkezései szerint kell igazolni.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és/
vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (1) c) pontja
szerinti, a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három naptári évi (2006., 2007. és 2008.) teljes és a jelen
közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó forgalmáról szóló nyilatkozatát.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és
a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három naptári
évben (2006., 2007. és 2008.) összesen.
a) az 1. részre benyújtott ajánlata esetén:
Aa) a teljes nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább a 300 000 000 HUF, és
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Ab) a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább a 200 000
000 HUF-ot.
b) a 2. részre benyújtott ajánlata esetén:
Ba) a teljes nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább az 100 000 000 HUF, és
Bb) a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább a 50 000
000 HUF-ot.
c) a 3. részre benyújtott ajánlata esetén:
Ca) a teljes nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább az 300 000 000 HUF-ot, és
Cb) a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább a 150 000
000 HUF-ot.
d) a 4. részre benyújtott ajánlata esetén:
Da) a teljes nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább az 250 000 000 HUF-ot, és
Db) a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti nettó forgalmuk együttesen nem érte el legalább a 150 000
000HUF-ot.
Amennyiben ajánlattevő több közbeszerzési részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a forgalomra vonatkozó
alkalmassági követelményeknek való megfelelését részenként külön-külön kell igazolnia, tehát a nettó
forgalmának el kell érnie legalább a megpályázott részek vonatkozásában előírt nettó forgalmak összegét.
Amennyiben az ajánlattevő nettó forgalma (a teljes, és külön a közbeszerzés tárgya szerinti forgalom
vonatkozásában nem éri el az általa megpályázott részek vonatkozásában előírt nettó forgalmak összegét,
úgy ajánlata valamennyi közbeszerzési rész tekintetében érvénytelennek minősül. [Például az első és a
második részre benyújtott ajánlat esetén az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozónak
együttesen kell a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári évben (2006., 2007. és 2008.) összesen
kell igazolnia legalább 400 000 000 HUF teljes nettó forgalmat és legalább 250 000 000 HUF közbeszerzés
tárgya szerinti forgalmat.].
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Ajánlattevőnek, és/vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell
a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe való felvételére vonatkozó határozatok hiteles másolatát
b) Ajánlattevőnek, és/vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt.
68. § (2) pontja alapján, a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 5 naptári évi (2004, 2005, 2006., 2007.
és 2008.) legjelentősebb magasépítési referenciáiról szóló, a szerződést kötő másik fél által adott, vagy aláírt
igazolást (megjelölve az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik, a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre
ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
I. Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében
maghatározottak szerint az alábbi szakemberekkel:
a) az 1. részre benyújtott ajánlata esetén:
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Aa) legalább 1 fő "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel,
b) a 2. részre benyújtott ajánlata esetén
Ba) legalább 1 fő "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel,
c) a 3. részre benyújtott ajánlata esetén
Ca) legalább 1 fő "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel,
d) a 4. részre benyújtott ajánlata esetén:
Da) legalább 1 fő "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel,
II. Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző öt naptári évben
(2004, 2005, 2006., 2007. és 2008.) összesen:
a) az 1. részre benyújtott ajánlata esetén legalább 1 db, legalább nettó 200 000 000 HUF értékű műszaki
átadás-átvétellel befejezett, magasépítési vagy felújítási referenciával,
b) a 2. részre benyújtott ajánlata esetén legalább 1 db, legalább nettó 50 000 000 HUF értékű műszaki átadásátvétellel befejezett, magasépítési vagy felújítási referenciával
c) a 3. részre benyújtott ajánlata esetén legalább 1 db, legalább nettó 150 000 000 HUF értékű magasépítési
referenciával
d) a 4. részre benyújtott ajánlata esetén: legalább 1 db, legalább nettó 150 000 000 HUF értékű műszaki
átadás-átvétellel befejezett, magasépítési vagy felújítási tárgyú referenciával
Ajánlatkérő felújítás alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) 8. pontjában foglaltakat érti.
Amennyiben ajánlattevő több közbeszerzési részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a referenciákra vonatkozó
alkalmassági követelményeknek való megfelelések igazolásakor egy bizonyos referenciát, csak az egyik részre
való alkalmassság igazolására használhat fel, tehát ugyanazon referencia nem szolgálhat több részre való
alkalmasság igazolására.].
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük 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.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
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IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.9.2009 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 120 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az Áfát nem tartalmazza, a dokumentáció
ellenértéke: 120 000 HUF + Áfa. A dokumentáció ellenértékét a Kaposvári Egyetemnek, a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10039007-00282888-00000000 számú számlájára kell átutalni.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
8.9.2009 - 10:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 8.9.2009 - 10:00.
Hely: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (MAGYARORSZÁG. 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program "Modern Szolgáltató és Kutató
Egyetem kialakítása Kaposváron" című, TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 azonosító jelű pályázat.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) 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.
2) Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel szemben előírja, hogy - tekintettel a jelen közbeszerzés támogatásból történő
megvalósítására - kötelesek a támogató által tett valamennyi előírást a maguk számára kötelező érvényűként
elfogadni és vállalják ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.
3) Ajánlatkérő ezúton hívja meg az ajánlatok bontására a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselőit, illetőleg személyeket, köztük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát
és ha az eljárásban részt vesz, az EKKE-t is.
4) Az ajánlattevőnek az ajánlatába csatolni kell egy kivitelezési- és számlázási ütemtervet és a Térbeli és időbeli
organizációs tervet. A számlázási ütemtervet 30, 60 és 100 %-os készültségnek megfelelő bontásban kell
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elkészíteni, amelynek tartalmaznia kell részletesen a megfelelő százalékos készültséghez tartozó feladatok
listáját is.
5) Az eredményhirdetés időpontja: 8.10.2009 (10:00). Ajánlatkérő ezúton hívja meg az eredményhirdetésre
az ajánlattevőket, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket,
köztük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és ha az eljárásban részt vesz,
az EKKE-t is.
Helye: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.).
6) A szerződéskötés tervezett időpontja: 28.10.2009 (10:00).
Helye: Kaposvári Egyetem (MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.).
7) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése vag az
eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása
esetében az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel köti meg a szerződést
8) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának rendelkezései szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.
9) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor
az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni.
10) Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az
eljárást valamennyi részajánlattételi lehetőség vonatkozásában önállóan bírálja el
11) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít helyszíni konzultációra. A helyszíni konzultáció időpontja és helyszíne:
1. rész: időpont: 18.8.2009 (09:00).
Találkozás helye: Kaposvári Egyetem, Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont Laboratóriuma, 16. sz.
iroda.
MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
2. rész: időpont: 18.8.2009 (10:30).
Találkozás helye: Kaposvári Egyetem, Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont Titkárság.
MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.
3. rész: időpont: 18.8.2009 (12:00).
Találkozás helye: Kaposvári Egyetem, Pannon Lovasakadémia, Igazgatói Iroda.
MAGYARORSZÁG. 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
4. rész: időpont: 2009. augusztus 18. 14.30 órakor
Találkozás helye: Kaposvári Egyetem, Vadgazdálkodási Tájközpont, Titkárság.
MAGYARORSZÁG. 7475 Bőszénfa, Malom u. 3.
12) A dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja: az A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető
személyesen, munkanapokon 10:00-14:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9:00-10:00 óráig),
illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A dokumentáció átvételének feltétele, hogy a
dokumentáció ellenértékének átutalását az átutalási bizonylat másolatának átadásával az ajánlattevő igazolja.
A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai
úton történik, feltéve, hogy annak ellenértékét megfizették és az Ajánlattevő a dokumentáció megküldésére
irányuló kifejezett kérelmében megadta elérhetőségeit (név, székhely, esetleges levelezési cím, telefonszám,
faxszám, e-mail cím).
13) A dokumentációba való betekintésre az A) melléklet II. pont szerinti helyen van lehetőség, amennyiben az
ajánlattevő kérvényezi ezt, a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére küldött fax útján. A kérelemben
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meg kell határozni az ajánlattevő elérhetőségeit (név, székhely, esetleges levelezési cím, telefonszám, faxszám,
e-mail cím).
14) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra
át nem ruházható. Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja szerinti
alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
15) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a
szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és
ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke részenként az alábbi:
1. rész bruttó 279 264 000 HUF
2. rész: bruttó 69 480 000 HUF
3. rész: bruttó 234 301 000 HUF
4. rész: bruttó 219 611 000 HUF
17) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége
esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdése 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
19) Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy a jelentkező tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan
a közép-európai idő az irányadó.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. 323. §
(2) bekezdése alapján a kérelem a jogsértés megtörténtétől számított 15 napon belül, a közbeszerezési eljárást
lezáró jogsértés döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
16.7.2009.
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