AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
(helyi beszerzési szabályzat szerinti nyilt eljárásban)
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail):
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Műszaki és Pályázati Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
tel: 82/501-519
fax.: 82/501-520
e-mail: muszaki-ig2@kaposvar.hu
1.1. A beszerzés tárgya illetőleg mennyisége, műszaki leírás:
Kaposvár, 637/1 hrsz alatti, volt infektológia épületének civil szervezetek működését szolgáló
átalakítás tervezési munkái.
1.2. műszaki tartalom, mennyiség, benyújtandó példányszám:
Teljes körű kiviteli tervdokumentáció készítése, tételes árazott és árazatlan költségvetéssel, a
szükséges közműegyeztetések lefolytatása, az esetleges engedélyek beszerzése a mellékletet
képező tervezési program alapján.
A tervdokumentációnak minden olyan tervfejezetet tartalmaznia kell, mely a megvalósításhoz
szükséges.
A tervdokumentációkat 6 pld. nyomtatott formában és 1 pld. digitális formában CD-n (rajzok
pdf és dwg formátumban, szöveges részek pdf és szerkeszthető formátumban);
A költségvetéseket 1 pld. digitális formában (pdf és szerkeszthető formátumban).
Tervezőnek a tervdokumentáció alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban közre kell
működnie a műszaki dokumentációval kapcsolatos észrevételek, kérdések
megválaszolásában és az ezek alapján a tervdokumentációban szükségessé vált javításokat
haladéktalanul el kell végeznie.
2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
Teljesítési határidő:
szerződéskötést követő 75. nap
3. A teljesítés helye: Kaposvár, Kossuth tér 1.
4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
4.1. Ajánlati árat egyösszegű átalányárban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
tervekkel kapcsolatos korlátlan felhasználási jogok átruházásának költségét, valamint
minden, a tervkészítéssel kapcsolatos költséget is.
4.2. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
4.3. Rész-számla benyújtására az alábbiak szerint van lehetőség:
1.Rész-számla: a terv leadásakor, a kivitelezési tervdokumentáció költségének 90%-a,
Végszámla: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát
lezáróan nyújtható be, ennek hiányában a szerződéskötéstől számított 270. napon a
tervdokumentáció költségének 10 %-áról.
4.4. A számlák a leigazolt teljesítést követően nyújtható be.
4.5. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott számlát, a számla kézhezvételétől
számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki OTP Banknál vezetett 11743002-15398006
sz. számlájáról.
4.6. Ajánlatkérő késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk.-ban meghatározottak szerinti
késedelmi kamatot fizeti.
4.7. Pénzügyi előteljesítésre van lehetőség.
5. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
6. Ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye és ideje:
6.1. Ajánlatok benyújtásának helye:
Személyesen:
Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
régi épület I. emelet 114. sz. iroda
Postai úton:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Erdélyi Napsugár részére
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Elektronikusan: muszaki-ig3@kaposvar.hu e-mail címre
6.1.1. Ajánlatok benyújtásának ideje:2018. május 2500 10.00 óra (péntek)
6.2.
Ajánlatok felbontásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Pályázati Igazgatósága
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
régi épület II. emelet 218. iroda.
6.3. Ajánlatok felbontásának ideje: a benyújtás határidejét követően.
7. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás
nélkül bírálják el: Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ármódosításra nincs lehetőség.
8. Hiánypótlási lehetőségek, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget teljes körben.
9. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja:
9.1.
Az eredményről Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőket.
9.1.1.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. május 31.
9.2.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására.
10. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki, vagy amelynek alvállalkozója:
a./ végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;
b./ egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi
adóhátralékkal rendelkezik;
c./ az önkormányzat és intézményeinél korábban, - öt évnél nem régebben - végzett építési
beruházásainál vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási,
illetve bírósági határozat megállapította;
Ajánlattevőnek az a./-c./ pontban foglalt kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában nyilatkoznia
kell.
Amennyiben ajánlatevő az adott eljárás ajánlattételi határidejének lejártát megelőzően a b./ pontban
foglaltak fenn nem állását igazolta, s igazolásának érvényessége az e pontban foglalt
követelményeknek eleget tesz, úgy az igazolás másolati formában is benyújtható. Ez esetben az
eredeti igazolást tartalmazó ajánlatára hivatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevőnek a b./ pontban foglalt kizáró okok fenn nem állását a
szerződéskötésig igazolnia kell, valamint átláthatósági nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
11. Alkalmassági feltételek az ajánlattevő tekintetében:
11.1.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
11.1.1. 90 napnál nem régebbi számlavezető pénzintézeti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
 mióta vezeti az ajánlattevő a számláját;
 számláján az elmúlt egy évben előfordult-e 15 napot meghaladó sorban állás —
ha igen hány alkalommal;
 ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e;
11.2.
Műszaki, technikai, szakmai alkalmasság:
11.2.1. előző három évi jelentősebb tervezési munkáinak ismertetése;
11.2.2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, tervezők megnevezése
11.3.
Ajánlattevő alkalmatlan a teljesítésre amennyiben:
11.3.1. valamely pénzintézeti nyilatkozata szerint az elmúlt egy évben számláján kettőnél több
esetben előfordult 15 napot meghaladó sorban állás;
11.3.2. előző három évben nincs több, az előírásoknak és szerződéseknek megfelelően
teljesített középület funkciójú épület tervezésére vonatkozó referenciája, ahol az
összes tervezési szerződéses értéke legalább nettó 5.000 e,-Ft értékű;
11.3.3. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt nincs a terv elkészítéséhez megfelelő
tervezői jogosultsággal rendelkező szakember. (legalább építész tervező – É1;
épületgépész tervezők – G ; épületvillamossági tervező- V)

12. Egyéb feltételek:
12.1. A tervezési szerződésben tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a tervek korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogát átruházza Ajánlatkérőre.
12.2. Ajánlatkérő továbbá az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat kéri:
 cégkivonat másolata;
 ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadja;
 ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a munkát elnyeri, úgy a munkára
vonatkozóan felelősségbiztosítást köt,
12.3. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 10.000,-Ft/nap, mely a számlából kerül
levonásra.
12.4. A tervek készítéséhez Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a rendelkezésére álló
minden olyan dokumentációt, mely a kidolgozáshoz információt szolgálat. A tervek
elkészítéséhez szükséges minden egyéb adat, információ beszerzése Vállalkozó feladata és
költsége.
12.5. A tervek készítése során az érintett szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, valamint
Megrendelővel folyamatosan egyeztetni kell. Csak egyeztetett és Megrendelő által
jóváhagyott tervek adhatók be.
12.6. Ajánlattevő köteles – szakmai megítélése alapján, - amennyiben szükségesnek látja -, a
Megrendelő érdekében javaslatokat tenni a fejlesztésre, illetve a tervek tartalmára
vonatozóan.
12.7. Az ajánlatokat zárt borítékban 1 példányban kell beadni
„Civilek háza tervezés” jeligével.
12.8. Ajánlattevő az ajánlatban közölt üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az
ajánlattevő neve, székhelye, az általa kért ellenszolgáltatás összege és a teljesítési határidő
nyilvánosságra hozatala nem tiltható meg. Ajánlatkérő az Információs önrendelkezési jogról
és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. gazdálkodási
adatok 4. pontja szerint, valamint az 55/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak
végrehajtása érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközei
felhasználásával kapcsolatban a nettó egymillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződések
megnevezését (típusát), tárgyát, szerződő felek megnevezését, a szerződés összegét,
valamint az említettek változásait szerződés létrejöttét követő 60 napon belül Kaposvár
Megyei Jogú Város honlapján www.kaposvar.hu. közzéteszi.
12.9. Ajánlati kötöttség időtartama: ajánlat beadását követő 90 nap.
12.10. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.
12.11. A felhívással kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Erdélyi Napsugár beruházási főmunkatárstól tel.: 82/501-501/623, vagy 30/598-1953
Kaposvár, 2018. május 10.

