3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Báthory Gábor projektvezető
Telefon: +36 20 911-6776
E-mail: mag@mag.hu
Fax: +36 1 202 6288
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
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
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): műemlékek kezelése, gondnokolása
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[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?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország,
Heves megye,
1. rész: Sirok, külterület, hrsz: 0193, 0194, 0192/4, 0192/10, 0192/20
2. rész: Sirok, Petőfi S. u. 11.
NUTS-kód HU312
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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 létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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 az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212350-4

További
tárgyak:

45453100-8
45231100-6

45261400-8
45262700-8
45316100-6
35125300-2
45314300-4
45300000-0
45330000-9
45422000-1
37535200-9
43325000-7
45112723-9

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
1. rész: Alsóvár műemléki rekonstrukciója
700 m3 föld kitermelése, 1500 m2 nehézállvány építés (min. 5 kN/m2 teherbírású),
sziklafal szilárdítás, 300 m3 kő várfal építés, 200 m2 alapterületű magasépítési
tevékenység, és kapcsolódó gépészeti (vízellátás, csatornázás, stb.), villamossági
(belső áramellátási, gyengeáramú hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.), térfigyelő
és web-kamera rendszer kiépítési munkák elvégzése, 15 m2 kőrestaurálás, külső
díszvilágítás kiépítése, 1000 m2 bozótirtás.
2. rész: Tájház
120 m2 favázas építmény megvalósítása és kapcsolódó villamossági (belső
áramellátási, gyengeáramú hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.) munkák
elvégzése, 400 m2 területrendezés, 300 m2 játszótér kiépítése és szabványossági
felülvizsgálata.
Ellátandó feladatok mindkét rész esetén:
1.) A beruházás előkészítése, megvalósítása;
2.) A műszaki átadás-átvételi-, használatbavételi- és az utó-felülvizsgálati eljárások
lebonyolítása;
3.) A megvalósulási dokumentáció és az üzembe helyezéshez (engedélyek
megszerzéséhez és az üzemeltetésre történő átadáshoz) szükséges
dokumentumok, valamint az (ajánlatkérő számviteli politikájához illesztett) aktiválási
jegyzék elkészítése;
4.) A beruházás garanciális és szavatossági igényeinek teljesítése („Jótállási
időszakban” és azt követően a vonatkozó jogszabályok szerint);

5.) Továbbá a kommunikáció és a tájékoztatás körében felmerülő kivitelezői
feladatok ellátása.
6.) Monitoring időszakban, a Projekt lezárását követő 5 évben, szükség és igény
szerinti rendelkezésre állás, adatszolgáltatás.
Ütemezés:
1. rész:
munkaterület átadás: 2010.08.11.
1db web-kamera működőképes kiépítése: 2010.10.21. (illetve az ajánlattevő
vállalása szerinti korábbi időpontra)
A felső vár látogathatóságát munkaszervezési megoldásokkal a teljes kivitelezési
időtartamból legalább 13 hónapon keresztül biztosítani kell.
műszaki átadás-átvétel: 2011.10.31. (illetve az ajánlattevő vállalása szerinti korábbi
időpontra)
2. rész:
munkaterület átadás: 2010.08.11.
műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja: 2011.10.31. (illetve az ajánlattevő
vállalása szerinti korábbi időpontra)
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattevőnek – az 1. és a 2. részre történő ajánlattétel esetén is – a
kivitelezés várható ütemezésére vonatkozóan ütemtervet kell benyújtania a
kereskedelmi-szakmai ajánlat részeként.
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:
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 2010/08/11 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/31 (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)
1. és 2. rész esetében egyaránt:
Késedelmi kötbér (mindkét rész esetén): a II.2.1 pont szerinti végteljesítési
határidő késedelme illetve a részteljesítési határidő késedelme esetén a teljes nettó
vállalkozási díj 0,1 %-a naponta a késedelmi kötbér, de legfeljebb összesen a nettó
megbízási díj 4 %-a.
Meghiúsulási kötbér (mindkét rész esetén): összesen a nettó vállalkozási díj 3 %-a.

Azonnali hatályú felmondás esetében a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
E kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 3 %-a.
A szerződés keretében érvényesíthető kötbérek (késedelmi, meghiúsulási) együttes
maximális összege: teljes nettó vállalkozási díj 7 %-a. (Meghiúsulási kötbérként
Megrendelő a késedelmi kötbérként még nem érvényesített kötbér mértékét jogosult
érvényesíteni.)
Jóteljesítési garancia (mindkét rész esetén): a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pont és
az ajánlattevő ajánlata szerint, a szerződéskötéstől a hiba bejelentési időszak (a
sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődő 12 hónap + 70 nap) lezárásáig, a nettó
vállalkozási díj 5 %-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: a vállalkozói előleg mértékének megfelelő összeg az
előleg igénylése esetén.
Az előleg visszafizetésének biztosítására nyertes Ajánlattevő köteles az előleg
összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 53. § (6) a)
pontja szerint Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, az előlegszámla benyújtásával
egyidőben. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az 1. résszámla kiállításának
időpontjától számított 90. napig kell érvényesnek lennie. Ezt nyertes Ajánlattevőnek
a szükséges időre meg kell hosszabbítani, ha az 1. résszámla kiállítása vagy
azzal kapcsolatos valamely körülmény nyertes Ajánlattevő hibájából késik. Az
előleg-visszafizetési biztosíték a megadott határidő után lejár.
Jótállás biztosítása (mindkét rész esetén): az ajánlattevő vállalása szerint, de
minimum a sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődő 1 év.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljes rendszerét lásd a
dokumentációban.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a
HUF.
A finanszírozás ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK,
BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT program keretében uniós támogatással,
valamint a magyar állami költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
A számlák kifizetése (mindkét rész esetén): a Kbt. 305. § (3) bekezdésével
összhangban – támogatásból fizetendő megrendelések esetén – a 2007-2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a 16/2006 (XII. 28) MeHVM-PM együttes
rendelet szabályai szerint.
Engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli törvény
szerinti fordított ÁFA szabályai szerint történik.
Fizetési ütemezés (mindkét rész esetén): Az ajánlatkérő 10% előleg igénylését teszi
lehetővé az Ajánlattevő választása szerint. Ajánlatkérő, az előleg igénylése esetén
(illetve a Vállalkozó által nyújtott megfelelő biztosíték ellenében) a Vállalkozói díj 10
%-ának megfelelő előleget fizet a szerződéskötéstől számított 30. napig benyújtott
előlegszámla ellenében. Az előleget az ajánlatkérő az 1. résszámla összegébe
beszámítja, tehát az 1. résszámla összegének csak az előleg összegét meghaladó
részét fogja a Vállalkozónak kifizetni. Az ajánlattevő számláit részben (támogatási
részt) a közreműködő szervezet (a hiánytalan kifizetési kérelem beérkezését

követően) a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint, részben (saját rész) az
érintett ajánlatkérő, egyenlítik ki. A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és
az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét
követően számla ellenében, banki átutalással történik.
Az ajánlattevő negyedévente, a PEJ (Projekt előrehaladási jelentés) elkészítésével
és benyújtásával összhangban, teljesítés arányosan nyújthat be rész-számlákat.
(Ugyanakkor a benyújtandó rész-számlák minimális értéke el kell érje a nettó
5.000.000,- Ft-t. Amennyiben az adott negyedévben megvalósult teljesítés
ellenértéke a számla minimális értékét nem éri el, az az adott időszakban nem kerül
kifizetésre, hanem értéke a következő elszámolási időszakhoz adódik.) A fizetési
ütemezés az ajánlat részeként benyújtandó.
A teljes vállalkozási díj kifizetésre kerül a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását
követően benyújtásra kerülő, a teljes vállalkozási díj legalább10%-nak megfelelő
értékű végszámlával bezárólag. (A végszámla minimum a teljes vállalkozási díj 10
%-ának megfelelő értékű kell, legyen.)
A „Jótállási időszakban” az ajánlattevő garanciális kötelezettségként köteles a
korlátlan, igény és szükség szerinti, rendelkezésre állást biztosítani.
A Projekt lezárását követő 5 éves monitoring, utókövetési időszak során felmerülő
kötelezettség elszámolására (ha az nem a jótállás, illetve a szavatosság körébe
tartozó kötelezettség körében válik szükségessé), tételesen idő- és feladat
arányosan kerül sor (az akkor hatályos Kbt. rendelkezései szerint, utólagos
megállapodás alapján).
Az ajánlattevőnek – az 1. és a 2. részre történő ajánlattétel esetén is – a
számlázás várható ütemezésére vonatkozóan ütemtervet kell benyújtania a
kereskedelmi-szakmai ajánlat részeként.
A részszámla, illetve a végszámla kifizetésének feltétele a Kbt. 305.§ (6) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás teljesítése (adott esetben).
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem 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:
Kizáró okok:
&#61485; ajánlattevővel, a 10 % feletti alvállalkozóval és a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezettel szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1) a)-d), 62.§
(1);
&#61485; ajánlattevő alvállalkozójával szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1)
d);
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjai esetében a Kbt. 249.
§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő

részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek ajánlatában
nyilatkoznia kell.
Nyertesség esetén az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek),
10% feletti alvállalkozónak és erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatban nem
igazolta - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell majd igazolnia, hogy
nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tekintettel a Kbt. 250. § (3)
h) pontjára illetve a 96. § (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Közbeszerzések Tanácsa
vonatkozó útmutatója (K.É. 2009. évi 111. szám; 2009. szeptember 23.) III.5.
pontjában foglaltak alapján ellenőrzi.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. rész esetén:
A) Az összes, cégkivonata szerinti számlaszáma vonatkozásában, a számlavezető
pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem
régebbi, nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- a számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás arról, hogy az elmúlt 2 évben (az igazolás kiállítását megelőző 24
hónapban) – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a
számlanyitás időpontjától az igazolás kiállításáig terjedő időtartamban – a számlán
történt-e sorban állás. (Kbt. 66.§ (1) a) pont szerint);
B) Cégszerűen aláírt nyilatkozat 2008-2009. magasépítési tevékenységből
származó forgalmáról (nettó árbevételről), attól függően, hogy mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont szerint);
2. rész esetén:
C) Cégszerűen aláírt nyilatkozat 2008-2009. magasépítési tevékenységből
származó forgalmáról (nettó árbevételről), attól függően, hogy mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont szerint);
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész esetén:
A) Az elmúlt 2 évben (az igazolás kiállítását megelőző 24 hónapban) – illetve, ha a
számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától az
igazolás kiállításáig terjedő időtartamban – egyik cégkivonata szerinti bankszámláján
sem volt sorban állás;
B) Jelen közbeszerzés tárgya szerinti – magasépítési tevékenységből származó –
saját forgalma (nettó saját árbevétele), az elmúlt 2 év (2008. és 2009.) átlagában,
minimum nettó 150 MFt/év;
2. rész esetén:
C) Jelen közbeszerzés tárgya szerinti – magasépítési tevékenységből származó –
saját forgalma (nettó saját árbevétele), az elmúlt 2 év (2008. és 2009.) átlagában,
minimum nettó 20 MFt/év;
(Alanyi kör: III.2.2./A. esetén az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön
megfelelése;
III.2.2./B), és C) esetén az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttes megfelelése;
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a B) és C) feltételek közül a magasabb –
csak a B) – feltétel teljesítése elvárás)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. rész esetén:
A). Elmúlt öt évben (az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban)
teljesített, kivitelezésre vonatkozó referencia igazolása(i) melye(k), a Kbt-ben
előírtakon túl, tartalmazzá(k) a referencia munka tartalmára vonatkozó, az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is:
- a szerződést kötő másik fél megjelölését, elérhetőségét,
- az építési beruházás rövid ismertetését,
- az építés kezdetét, végét (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása), helyét
- az építés nettó értéke
- a teljesítésnek a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére
vonatkozó nyilatkozat
- a műemléki védettség alatt álló (a kulturális örökség védelméről szóló
törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánított) épület/létesítmény
műemlékvédelmi törzsszáma, idegen országban lévő műemlék esetén az adott
ország vonatkozó törvényi szövegének magyar fordítása, mely igazolja a műemléki
státus megfelelését a hazai kulturális örökség védelméről szóló törvénynek.
- és – adott esetben – a felújítással érintett 1 m-nél vastagabb kőfal ismertetése.
(Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pont, és 68.§.(2)-(3) bekezdés szerint);
B) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, munkagépek, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírását (adatait darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével), és rendelkezésre állás módját tartalmazó cégszerű nyilatkozat.
Saját tulajdonú műszaki felszereltség esetében, nyertességre vonatkozóan,
szándéknyilatkozat a bemutatott eszköz jelen beruházás keretében történő
alkalmazására vonatkozóan. Nem saját tulajdonú eszköz esetében, a tulajdonostól
származó szándéknyilatkozat vagy előbérleti szerződés, nyertesség esetére, annak,
jelen projektre történő bérbe adásának biztosítására vonatkozóan. (Kbt. 67.§ (2)
bekezdés b) pont; 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) a) pont szerint)
C1)-C2)A teljesítésben részt vevő szakemberek – akiket az ajánlattevő
munkavállalóként, vagy egyéb jogviszony keretében, a teljesítésbe be kíván vonni
– létszámadatai végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, valamint a
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek megnevezése, képzettségének
(végzettségük, szakmai gyakorlatuk) ismertetése; végzettség igazolása az igazoló
dokumentum benyújtásával, illetve képzettség (szakmai gyakorlat) igazolása saját
kezűleg aláírt, szakmai önéletrajz, benyújtásával, mely tartalmazza a szakember
rendelkezésre állásra vonatkozó kötelezettségvállalását is (Kbt. 67.§ (2) e) pont;
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) b)-c) pont szerint);
2. rész esetén:
D) Elmúlt három évben (ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban)
teljesített, kivitelezésre vonatkozó referencia igazolása(i) melye(k), a Kbt-ben
előírtakon túl, tartalmazzá(k) a referencia munka tartalmára vonatkozó, az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is:
- a szerződést kötő másik fél megjelölését,
- az építési beruházás rövid ismertetését (ezen belül kitérve az ácsszerkezet
bemutatására),
- az építés kezdetét, végét (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása), helyét
- az építés nettó értéke

- a teljesítésnek a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére
vonatkozó nyilatkozat
(Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pont, és 68.§.(2)-(3) bekezdés szerint);
E) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, munkagépek, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírását (adatait darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével), és rendelkezésre állás módját tartalmazó cégszerű nyilatkozat.
Saját tulajdonú műszaki felszereltség esetében, nyertességre vonatkozóan,
szándéknyilatkozat a bemutatott eszköz jelen beruházás keretében történő
alkalmazására vonatkozóan. Nem saját tulajdonú eszköz esetében, a tulajdonostól
származó szándéknyilatkozat vagy előbérleti szerződés, nyertesség esetére, annak,
jelen projektre bérbe adásának biztosítására vonatkozóan. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés
b) pont; 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) a) pont szerint)
F1)-F2) A teljesítésben részt vevő szakemberek – akiket az ajánlattevő
munkavállalóként, vagy egyéb jogviszony keretében, a teljesítésbe be kíván vonni
– létszámadatai végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, valamint a
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek megnevezése, képzettségének
(végzettségük, szakmai gyakorlatuk) ismertetése; végzettség igazolása az igazoló
dokumentum benyújtásával, illetve képzettség (szakmai gyakorlat) igazolása saját
kezűleg aláírt, szakmai önéletrajz, benyújtásával, mely tartalmazza a szakember
rendelkezésre állásra vonatkozó kötelezettségvállalását is (Kbt. 67.§ (2) e) pont;
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) b)-c) pont szerint);
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész esetén:
A) Az elmúlt öt év (az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban) során
legyen legalább 2 db, egyenként minimum nettó 100 millió forint értékű referenciája,
amelyből
1. az egyik műemlék (műemléki védelem alatt álló épület/létesítmény) felújítására
vonatkozik, és amelyen belül volt min. 150 m3, 1 m-nél vastagabb kőfalazat
építés/átépítés,
2. a másiknál vagy ugyannál 1 db nehézállvány (min. 5 kN/ m2 teherbírású) építést
igénylő referencia, bármilyen épületen, min. 1000 m2 mennyiségben.
A fenti referenciák vonatkozásában a teljesítés a vizsgált időszakban , sikeres
átadás-átvétellel lezárult kell legyen.
B) Rendelkezik az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:
&#61485; 1 db szállító tehergépjárművel, mely alkalmas az Útügyi Műszaki Előírás
A2 tervezési osztálynak megfelelő gyalog- és kerékpárúton az építőanyagok
felszállítására a várhoz,
&#61485; kőmegmunkáláshoz 1 db legalább 800-as vizes vágóval,
&#61485; 500 m2 nehézállvánnyal.
C) Rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1.
- 1 fő szakemberrel, akinek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/AM
felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek
megfelelő), és 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlata van, melynek során felelős
műszaki vezetőként legalább 1 esetben részt vett műemlék épület felújításában;
- 1 fő szakemberrel, akinek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG/A
felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás szerint ennek

megfelelő), és 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlata van, melynek során legalább
1 esetben részt vett műemlék épület felújításában;
- 1 fő kőrestaurátor (okleveles restaurátor művész) szakemberrel.
2.
- 1 fő kőműves szakmunkás képesítésű szakemberrel,
- 1 fő kőfaragó szakmunkás képesítésű szakemberrel,
- 1 fő épületburkoló szakmunkás képesítésű szakemberrel,
- 1 fő villanyszerelő szakmunkás képesítésű szakemberrel.
2. rész esetén:
D) Az elmúlt három év (ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban)
során legyen
1. legalább 1 db, minimum nettó 8 millió forint értékű, ácsszerkezetű építmény
megépítésére vonatkozó, valamint
2. legalább 1 db népi műemléken végzett ácsszerkezet építési munka referenciája.
A referencia vonatkozásában a teljesítés a vizsgált időszakban , sikeres
átadás-átvétellel lezárult kell legyen.
E) Rendelkezik az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:
&#61485; 1 db villamos hajtású betonkeverő készülékkel
&#61485; 1 db benzinmotoros láncfűrésszel.
F) Rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1.
- 1 fő szakemberrel, akinek a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A,
vagy MV-Ép/AM felelős műszaki vezetői jogosultsága (vagy korábbi szabályozás
szerint ennek megfelelő), és 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlata van
2.
- 1 fő ács-állványozó szakmunkás,
- 1 fő kőműves szakmunkás képesítésű szakemberrel,
- 1 fő villanyszerelő szakmunkás képesítésű szakemberrel.
(Alanyi kör: III.2.3./A., B., C1., C2., D., E. és F1., F2. esetén az ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttes megfelelése;
Mindkét részre történő ajánlattétel estén valamennyi előírt feltétel teljesítendő:
- A/1., A/2., D/1. és D/2. feltételek vonatkozásban elfogadott ugyanazon referencia
munkák bemutatása – adott estben;
- Az 1. részre történő ajánlattétel esetén a C1 és C2 feltételekben 1 feltételt egy
szakember teljesíthet.
-A 2. részre történő ajánlattétel esetén a F1 és F2 feltételekben 1 feltételt egy
szakember teljesíthet.
- Mindkét részre történő ajánlattétel esetén C1. és F1. feltétel vonatkozásában
ugyanazon szakember csak 1 feltételnek való megfeleltetésre vonatkozóan
nevezhető meg. - Mindkét részre történő ajánlattétel esetén C2. és F2. feltétel
vonatkozásában megnevezésre kerülhet ugyanazon szakember.)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
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:
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
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft)

60

2. Vállalt előteljesítés (nap)

15

3. Web-kamera működtetésére vállalt
feltétel

15

4. Jótállásra vállalt időtartam (év)
10
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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
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: 18305 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/14 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/05 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 110000.Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

A vételárat a VANIN Kft. CIB Banknál vezetett 10700718-45222003-51100005
számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár
átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni. A
bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét („KIVITELEZÉS - Siroki vár
közbeszerzési eljárás” 1. illetve 2. rész), és a dokumentáció vételárát. Mindkét részre
történő ajánlattétel esetén, mindkét dokumentációt meg kell vásárolni.
Az ajánlati dokumentációk ára részajánlatonként az alábbiak:
- „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR
TURISZTIKAI KÖZPONT” az Alsóvár műemléki rekonstrukciójára vonatkozóan:
bruttó 100.000 Ft,
- „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR
TURISZTIKAI KÖZPONT” a Tájház rekonstrukciójára vonatkozóan: bruttó 10.000 Ft.
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) mindkét részajánlati körre vonatkozóan
kíván ajánlatot tenni, az ajánlati dokumentáció ára bruttó 110.000 Ft.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. §
(4) bekezdése irányadó. A dokumentáció fent megadott ára bruttóban értendő.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevő megvásárolja a
dokumentációt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU,SV
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/05 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : 1014 Budapest, Dísz tér 15. 1. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.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 hivatkozási alapot:
ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR
TURISZTIKAI KÖZPONT)
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július 22. 10.00 óra

helye: 1014 Budapest, Dísz tér 15. 1. emelet
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 11.
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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Helye: személyesen vagy meghatalmazott útján, a felhívás „A” mellékletének II.
pontjában megadott hely; ideje: munkanapokon 9.00-13.00, az ajánlattételi határidő
lejártának napján az ajánlattételi határidő időpontjáig. Ajánlatkérő, az ajánlattevő
írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre (feltétele az ellenérték
megfizetésének igazolása). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik közös
ajánlattevő megvásárolja a dokumentációt. A dokumentáció másra nem ruházható
át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
Az ajánlatkérő a dokumentációt saját nevükön ki nem váltó ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
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:
1-10.
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:
1. rész: A módszer, mely a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlása (KÉ - 2010/37) alapján került meghatározásra, a dokumentációban kerül
részletezésre.
1. résszempont: relatív, fordított arányosítás;
2. résszempont: abszolút, folytonos hasznossági függvény;
3. résszempont: abszolút, diszkrét hasznossági függvény;
4. résszempont: abszolút, folytonos hasznossági függvény.
2. rész: A módszer, mely a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlása (KÉ - 2010/37) alapján került meghatározásra, a dokumentációban kerül
részletezésre.
1. résszempont: relatív, fordított arányosítás;
2. résszempont: abszolút, folytonos hasznossági függvény;
3. résszempont: abszolút, folytonos hasznossági függvény.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott bírálati szempontok az 1.
részre vonatkozóan kerültek megállapításra. A 2. rész bírálati szempontjait és azok
súlyszámát a B. melléklet tartalmazza.

2. Az ajánlatkérő a dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat – a papír alapú
dokumentáció megvásárolását követően – ajánlattevő e-mail címére is megküldi,
amennyiben ajánlattevő azt írásos megkeresésben (hivatalos levél, vagy e-mail),
kifejezetten kéri, és a vonatkozó e-mail címet megadja. Az ajánlatkérő semmilyen
felelősséget nem vállal az e-mailen történő megküldésből fakadóan esetlegesen
fellépő technikai problémákkal kapcsolatban. Bármilyen eltérés esetén a nyomtatott
formában átvett dokumentáció tartalma az irányadó.
3. Az ajánlat elkészítése során teljesíteni kell a Kbt. 70.§ (1)-(2), 71.§ (1), és 71.§ (3)
bekezdésben foglaltakat.
4. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a felhívásban,
dokumentációban előírt igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
5. Az eljárás nyelve magyar, ezért abban az esetben, ha a beadandó iratok nem
magyar nyelvűek, akkor azok egyszerű vagy hiteles magyar fordítását is be kell
csatolni az ajánlatban. Hiteles fordítás: a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról
szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM
rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítás. Egyszerű magyar
fordítás csatolása esetén az ajánlatot aláíró személynek kell cégszerűen aláírva
záradékolnia a fordítást. A záradékban arra vonatkozóan kell nyilatkozni, hogy a
fordítás tartalma teljeskörűen megegyezik az eredeti iratban foglaltakkal.
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül.
7. Üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet
az folytathat, aki a vonatkozó előírásoknak megfelel, és a MKIK kivitelezői
tevékenységre jogosultak névjegyzékébe felvette, illetve onnan törlésre nem került
(1997. évi LXXVIII. Tv., 191/2009. Korm.rend.). Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlattevő, vagy építési tevékenység végzésére megjelölt 10% feletti alvállalkozója,
nem szerepel az MKIK előzőek szerinti nyilvántartásában. Az ajánlattevő köteles
nyilatkozni az ajánlatában a saját és építési tevékenység végzésére megjelölt 10%
feletti alvállalkozója nyilvántartási számáról, és a nyilvántartási szám hatályának
időtartamáról.
8. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt, Magyarországon
letelepedettnek nem minősülő alvállalkozójának a Kbt. 60. (1) bekezdés és
61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 63.
§ -ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat
mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől, hatóságoktól kell
olyan tartalmú igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő és
az alvállalkozók nem tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá.
9. Ajánlattevőnek, 71.§ (1) b) és c) pont szerinti szervezetnek becsatolandó:
- a cégkivonatban foglaltakra vonatkozóan benyújtott, el nem bírált változás
bejelentő kérelem, nemlegesség esetén erre vonatkozó nyilatkozat;
- aláírási címpéldány, továbbá – adott esetben – meghatalmazás.
10. Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)jának és a 65.§ (3) szerinti
szervezetének csatolnia kell nyertesség esetén a Kbt. 63. § (1) b) pontja szerint az
ajánlattételi határidő időpontjához viszonyítva 60 napnál nem régebbi, az aktuális
cégállapotot bemutató cégkivonatát.

11. Érvénytelen az ajánlat az 1. és a 2. rész esetében külön-külön, ha nem ad,
vagy szakmai hibával/hiányossággal ad kereskedelmi, illetve szakmai ajánlatot a
kivitelezés megvalósítására vonatkozóan (dokumentációban részletezve);
12. Érvénytelen az ajánlat az 1. rész esetében, ha nyilatkozatban nem vállalja,
hogy a felső vár naponta 10.00 órától 18.00 óráig történő látogathatóságát a teljes
kivitelezési időtartamból legalább 13 hónapon keresztül biztosítja.
13. Az ajánlatok benyújtásának helye, az ajánlattételi határidő lejártának napjáig,
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00, illetve pénteken 9.00-12.00 a
felhívás „A” mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen; az
ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
utolsó órában a felhívás IV.3.7. pontjában a bontás helyeként megjelölt helyen;
14. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) nyomtatott
példányban, továbbá a költségvetést elektronikusan 1 példány (CD/DVD-n) xml és
pdf, vagy xls formátumban egyaránt, kell benyújtani. Egyéb formai előírásokat a
dokumentáció tartalmazza .
15. Az ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem biztosít. Az 1. rész tekintetében a
helyszín folyamatosan megtekinthető. A 2. rész területe 2010. június 25-én és
június 28-én 10.00 - 12.00 között tekinthető meg. Ajánlatkérő a helyszínen vezetést
nem biztosít. Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti, hogy a helyszíni szemle során nem
ad semminemű kiegészítő tájékoztatást, az ajánlattevők a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
szerint írásban tehetnek fel kérdéseket, melyekre az ajánlatkérő a válaszokat
írásban, a Kbt. 56.§ (2)–(4) bekezdés szerint adja meg.
16. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 83.§ szerint biztosított.
17. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel
történhet szerződéskötés, ha eredményhirdetéskor kihirdetik (Kbt.91.§(2)).
18. Felelősségbiztosítás: a vállalkozó által végzett kivitelezési tevékenységének
hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére, a nyertes
ajánlattevőknek (mindkét rész esetében) felelősségbiztosítást kell kötni a
szerződés megkötését követő 30 napon belül, amely az 1. rész vonatkozásában
min. 20.000.000,- Ft/káresemény kárértékű, általános építési/építésszerelési
felelősségbiztosítás kell legyen. A 2. rész vonatkozásában a felelősségbiztosítás
mértékre vonatkozóan nincs ajánlatkérői előírás. Az ajánlattevőnek az ajánlata
részeként, kifejezett kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tennie, az e pontban
foglaltak teljesítésére, nyertessége esetén.
19. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek
szerint.
20. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai irányadóak.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A § (3) bekezdés).
21. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,

mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból
a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.
22.Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet a 2001. évi. LXIV. törvény alapján
jogszabállyal védetté nyilvánítottak. Az érvényességi, alkalmassági körben
műemlékként meghatározottak vonatkozásában ajánlatkérő ezen definíciónak
megfelelő, műemléki értéket képviselő létesítményeket ért.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: 00-36-1-225 15 85
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: 00-36-1-225 15 85
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: 00-36-1-225 15 85
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: : 00-36-1-225 15 85
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15. 1. emelet, titkárság
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Báthory Gábor
Telefon: +36 20 911-6776
E-mail: mag@mag.hu
Fax: +36 1 202-6288
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT PROJEKT” programmal
kapcsolatos kivitelezési tevékenység ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212350-4

45453100-8
45231100-6
45261400-8
45262700-8
45316100-6
35125300-2
45314300-4
72260000-5
45300000-0
45330000-9
3) Mennyiség vagy érték
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
1. rész: Alsóvár műemléki rekonstrukciója
700 m3 föld kitermelése, 1500 m2 nehézállvány építés (min. 5 kN/m2 teherbírású),
sziklafal szilárdítás, 300 m3 kő várfal építés, 200 m2 alapterületű magasépítési
tevékenység, és kapcsolódó gépészeti (vízellátás, csatornázás, stb.), villamossági
(belső áramellátási, gyengeáramú hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.), térfigyelő
és web-kamera rendszer kiépítési munkák elvégzése, 15 m2 kőrestaurálás, külső
díszvilágítás kiépítése, 1000 m2 bozótirtás.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/10/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott bírálati szempontok az 1.
részre vonatkozóan kerültek megállapításra.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
További
tárgyak:

meghatározás
1) A rész meghatározása
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212350-4

45453100-8
45422000-1
37535200-9
43325000-7
45112723-9
3) Mennyiség vagy érték
Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA”
SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos
kivitelezési tevékenység ellátására.
2. rész: Tájház
120 m2 favázas építmény megvalósítása és kapcsolódó villamossági (belső
áramellátási, gyengeáramú hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.) munkák
elvégzése, 400 m2 területrendezés, 300 m2 játszótér kiépítése és szabványossági
felülvizsgálata.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/10/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A 2. rész tekintetében a bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az
alábbiak szerint (súlyszámmal):
1. Ajánlati ár (nettó Ft) – 70
2. Vállalt előteljesítés (nap) – 20
3. Jótállásra vállalt időtartam (év) – 10
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------További
tárgyak:

