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
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Dobó tér 2.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Barta Viktor Jogi és Szervezési Iroda irodavezetője
Telefon: 06 36 523 780
E-mail: bviktor@ph.eger.hu
Fax: 06 36 523 779
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
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
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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 „Eger, Ipari park 9847. hrsz. kármentesítése”
KEOP-2009-7.2.4.0/09-2009-0017 számú projekthez szükséges tervezési
alapadatok gyűjtésére, rendszerezésére, dokumentáció elkészítésére, modellkísérlet
az in situ technológia kidolgozására, RMT és CBA elkészítésére és KSZ általi
jóváhagyatására, műszaki beavatkozási terv, a kivitelezéshez szükséges
tervdokumentációk véglegesítésére.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3300 Eger, Dobó tér 2.
NUTS-kód HU312
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 „Eger, Ipari park 9847. hrsz. kármentesítése”
KEOP-2009-7.2.4.0/09-2009-0017 számú projekthez szükséges tervezési
alapadatok gyűjtésére, rendszerezésére, dokumentáció elkészítésére, modellkísérlet
az in situ technológia kidolgozására, RMT és CBA elkészítésére és KSZ általi
jóváhagyatására, műszaki beavatkozási terv, a kivitelezéshez szükséges
tervdokumentációk véglegesítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71332000-4

További
tárgyak:

71335000-5
71900000-7
45120000-4
71300000-1
71620000-0

II.1.7)
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.1.8.)
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)
1. Egyéb tanulmány, vizsgálat: Tervezési alapadatok gyűjtése, rendszerezése,
dokumentáció elkészítése, dokumentáció összeállítása. Kísérleti in situ technológia
kidolgozása, dokumentáció összeállítása
2. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány /CBA elkészítése és KSZ általi
jóváhagyatása
3. Műszaki beavatkozási terv elkészítése, dokumentáció összeállítása
4. Vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése, dokumentáció összeállítása,
engedély megszerzése,
5. Engedélyek hatósági díja: Az engedélyeztetési és hatósági eljárások díjának
megfizetése.
A tervezendő projekt becsült értéke: 1.117.624.000,- Ft+ ÁFA.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.280.000,- Ft + ÁFA.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a dokumentáció
tartalmazza.
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 (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)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás.
Teljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretén belül a KEOP-2009-7.2.4.0/09-2009-0017 sz. programban az Európai Unió
és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A díj kifizetése a Támogatási Szerződésnek
megfelelően, a Kbt. 305. § (3) bekezdésével és a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban történik, szállítói kifizetésre kerül sor (szállítói finanszírozás). Az
ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő fizetésében kíván megállapodni
(Kbt. 53. § (1) bekezdés). Vállalkozó számla benyújtására a Támogatási Szerződés
szerint, feladatarányosan, az adott feladat teljesítését követően jogosult (az adott
feladat teljesítési határidőit a Dokumentáció mellékletében levő Támogatási
Szerződés 1. számú melléklete, a Projektfejlesztés Útvonalterve tartalmazza. Az
ajánlati árat minimálisan az alábbi tevékenységekre kell megbontani a szakmai
ajánlatban: 1. Egyéb tanulmány, vizsgálatok, 2. RMT/CBA, 3. Műszaki beavatkozási
terv, 4. Vízjogi létesítési engedélyezési terv, 5. Engedélyek hatósági díja. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a támogató levélben részletezett költségcsökkentett
sorokon, így az Egyéb tanulmány, vizsgálatok elszámolható költségen maximum
bruttó 16 millió forint számolható el.), a számlákat a Vállalkozó az ajánlatában
tervezi, a KEOP elszámolási rend szerint. A tervezői számlák csak az RMT
továbbtervezésre való javaslata után nyújthatóak be.
A Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél köteles
az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított (az Európai Unióból származó forrásból támogatott
közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében) legkésőbb hatvan napon belül az
ellenszolgáltatást teljesíteni. A Közreműködő Szervezet (KVVM FI) közvetlenül
a szállító részére történő kifizetés esetén a támogatást a kifizetési igénylés
beérkezésétől számított 30 naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában
foglaltak hatálya alá esik és felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlattevő
részére történő kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét
arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.
Alkalmazandók továbbá különösen:
- a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendelet.

- 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.
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendelet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
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:
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, a
Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjában meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
K3. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki – illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet – esetében a Kbt. 62.§ (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolás módja:
A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A Kbt. 250. § (3)
bekezdése h) pontja alapján az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az eredményhirdetésre a 93-97. §,
valamint a 98. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az
ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában
a kizáró okok hiányának igazolására a Kbt. 63. §-63/A. § és a Kbt. 71. § (3)
bekezdése irányadó.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
GP1: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi létező
pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem
régebbi keltezésű nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont) az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti az ügyfél bankszámláját,
- a vezetett bankszámlaszámok megjelölése,
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos
időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a
számlanyitás időpontjától - volt-e 15 napot meghaladó sorban állás valamelyik
vezetett számláján,
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos
időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a
számlanyitás időpontjától - fizetési kötelezettségének időben és maradéktalanul,
pontosan eleget tett-e (az esetleges fenti sorbanállás kivételével),
- hitelképességének minősítése a pénzügyi intézmény által (azaz hitelkapcsolat
esetén az ügyfél hitelminősítése negatív-e, és hitelképes vagy nem hitelképes vagy
hitelkapcsolat hiányában erre vonatkozó nyilatkozat), van-e lejárt hiteltartozása,
- van-e folyamatban bírósági végrehajtás valamely számlája ellen,
- van-e pénzforgalmi számláján havonkénti pénzmozgás.
GP2.: A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása az előző három
lezárt üzleti évre vonatkozóan (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont) (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő a
beszámolót kizárólag elektronikus úton nyújtotta be, abban az esetben a megküldött
beszámolót és a szabályszerű benyújtásról szóló elektronikus igazolást elektronikus
adathordozón (pl: CD vagy DVD) is benyújthatja.
GP3: Nyilatkozat az előző három év teljes forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele),
és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról (értékesítés nettó
árbevétele), évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló
megfelelés), ha
- bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban álló tétel,
sorbanállás volt az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12
hónapos időtartamban- illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt,
akkor a
számlanyitás időpontjától, vagy
- fizetési kötelezettségeinek a pénzügyi intézmény tudomása szerint nem tett időben
és maradéktalanul, pontosan eleget (az esetleges fenti sorbanállás kivételével) az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartambanilletve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás
időpontjától, vagy
- hitelkapcsolat esetén az ügyfél hitelminősítése negatív, vagy nem hitelképes vagy
lejárt hiteltartozása van, vagy,
- bármelyik számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban, vagy
- ha legalább egyik pénzforgalmi számláján nincs havi pénzmozgás.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek önállóan kell, hogy megfeleljen.)

GP2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló
megfelelés), ha az előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét) nem tudja igazolni, hogy a mérleg szerinti eredménye az előző
három évben nem volt negatív.
GP2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló
megfelelés), ha az előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója alapján a likviditási mutatójuk II. ((forgóeszközök-készletek)/rövid
lejáratú kötelezettségek) értéke a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti
év átlagában kevesebb, mint 1,0.
GP2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló
megfelelés), ha az előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója alapján a jegyzett tőke arányának (saját tőke/jegyzett tőke) értéke a
hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyikben kevesebb,
mint 1,0.
GP3: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkeznek az
alábbi árbevételi adatokkal:
- az előző három évben (2007., 2008., 2009.) realizált teljes nettó forgalma
(értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el évente a nettó 25.000.000 Ft/év
összeget.
- az előző három évben (2007., 2008., 2009.) realizált közbeszerzés tárgya
(környezeti kármentesítéssel kapcsolatos egyéb tanulmány, vizsgálat (tervezési
alapadatok gyűjtése, rendszerezése, kísérleti in situ technológia kidolgozása),
és/vagy környezeti kármentesítési műszaki beavatkozási terv készítés, és/vagy
környezeti kármentesítési megvalósíthatósági tanulmány készítés, és/vagy
környezeti kármentesítéssel kapcsolatos vízjogi létesítési engedélyezési
tervkészítés) szerinti nettó forgalma (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri
el a nettó 25.000.000 Ft összeget.
Amennyiben nem állnak rendelkezésre a hirdetmény megjelenését megelőző utolsó
három év forgalmi adatai, úgy a tevékenység megkezdése óta meglevő években kell
elérnie a megkívánt összeget.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelményt együttesen is teljesíthetik.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
megfelelnie:
MSZ1. Az előző három évben (2007., 2008., 2009.) teljesített szolgáltatásainak
ismertetése a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont alapján. Az igazolásban meg kell adni:
&#61607; a szolgáltatás tárgya,

&#61607; az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat megjelölésével
&#61607; a teljesítés ideje (kezdés/befejezés és a tanulmány jóváhagyásának
napja naptári nap pontossággal) és helye,
&#61607; a szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetőségei (legalább postai
cím, telefonszám, telefax, elektronikus levélcím)
&#61607; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
&#61607; Az igazolásnak tartalmaznia kell az aláíró nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy jogosult az igazolást kiállítani.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben
meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az
alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó konzorcium tagjaként
teljesítette, úgy a konzorciumi teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó
saját teljesítése fogadható el.
MSZ2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása (Kbt. 67. § (3) bek. e) pont). Csatolni kell az ajánlattevő vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását arra vonatkozó
kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz,
berendezés, illetőleg műszaki felszereltség az ajánlattevő rendelkezésére fog
állni. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A
saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó
állóeszköz-nyilvántartás benyújtásával, a nem saját tulajdonban levő eszközök
rendelkezésre állását az előírt eszközökre vonatkozó, erről szóló szerződés
példányának csatolásával kell igazolni.
MSZ3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek (Kbt.
67. § (3) bekezdés d) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert
mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. A szakember megnevezésének
és képzettségének ismertetésére csatolandó továbbá a szakemberek által
aláírt szakmai önéletrajz (személyiségi jogot érintő adatokat nem kér az
önéletrajzban megjeleníteni az ajánlatkérő), illetve képzettségét, végzettségét
igazoló okiratok, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplést igazoló
okiratok. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az
adatoknak, információknak, és minden olyan feltételnek, melyet a szakemberek
vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a nem főállású, nem munkaviszonyban álló szakemberek kifejezett
nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és
közreműködnek a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más
olyan kötelezettségük a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés
teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó kifejezett

nyilatkozatát, hogy a szakemberek az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre
állnak és közreműködnek a teljesítésben, a nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy
milyen jogviszonyban állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval,
vagy hogy a szakembereket erőforrást nyújtó szervezet biztosítja.
MSZ4: MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány vagy azzal
egyenértékű tanúsítvány benyújtása, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedések leírása a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pont és a Kbt. 68. §
(4) bekezdésnek megfelelően. Az 1 évnél régebbi tanúsítás esetén az utolsó audit
tanúsító általi igazolását is csatolni kell.
MSZ5: MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer
tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány benyújtása, vagy azzal
egyenértékű, a környezet védelmének biztosítása érdekében tett intézkedések
leírása, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékai benyújtása a Kbt. 67. § (3) bekezdés i) pont és a Kbt. 68. § (5)
bekezdésnek megfelelően. Az egy évnél régebbi tanúsítás esetén az utolsó audit
tanúsító általi igazolását is csatolni kell.
MSZ6: A Kbt. 67. § (3) bekezdésének g) pontja szerinti igazolás, nyilatkozat
benyújtása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a hirdetmény feladását
megelőző három évben nem teljesítettek
- összesen legalább egy környezeti kármentesítési pályázathoz kötődő részletes
megvalósíthatósági tanulmány (RMT) készítési feladatot, amelyben az uniós
támogatást nyert projekt teljes költségvetése elérte a bruttó 1,4 milliárd Forintot, s a
részletes megvalósíthatósági tanulmányt tovább tervezésre javasolták, jóváhagyták
és
- összesen legalább egy, hatóság által jogerősen elfogadott kármentesítési műszaki
beavatkozási tervkészítési feladatot, amely klórozott szénhidrogénnel szennyezett
talajvíz tisztítására vonatkozott, és
- összesen legalább egy, hatóság által jogerősen elfogadott vízjogi létesítési
engedélyezési tervkészítési feladatot, amely talajvíz-mozgást szabályozó, legalább
150 m hosszú vonalas létesítmény kialakítására vonatkozott.
MSZ2: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre
alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:
• legalább 1 db, a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges bármilyen cad alapú
tervezőprogrammal, a szoftver-azonosítószámmal együtt
• legalább az ajánlattételi felhívásban előírt szakemberek számának megfelelő
számítógép;
• legalább a megjelölt szakemberek számának megfelelő elektronikus levél (e-mail)
elérhetőség;
• legalább 1 db szélessávú internet kapcsolat;
• legalább egy telefonvonal elérhetőség;
• legalább egy fax elérhetőség.

MSZ3: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető):
- legalább 1 fő tervező: a jelölt személy rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel
és vízimérnöki tervező (VZ-T) és víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő (SZKV-vf)
jogosultsággal, továbbá legalább öt év tervezői szerepkörben eltöltött gyakorlati
idővel, és
- legalább 1 fő tervező: a jelölt személy rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel
és vízimérnöki tervező (VZ-T) és víz- és földtaniközeg-védelmi szakértő (SZKV-vf)
és hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szakértő (SZKV-hu) jogosultságokkal,
továbbá legalább három év tervezői szerepkörben eltöltött gyakorlati idővel, és
- legalább 1 fő felelős tervező: a jelölt személy rendelkezik műszaki felsőfokú
végzettséggel és környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervező,
tervellenőr (KB-T-TELL), továbbá legalább három év tervezői szerepkörben eltöltött
gyakorlati idővel, és
- legalább 1 fő tervező: a jelölt személy rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel
és geotechnikai tervező (GT-T) jogosultsággal, továbbá legalább három év tervezői
szerepkörben eltöltött gyakorlati idővel, és
- legalább 1 fő elemző: a jelölt személy rendelkezik műszaki és gazdasági felsőfokú
végzettséggel és legalább öt év környezetvédelmi kármentesítés szakterületen
eltöltött gyakorlati idővel.
A szakemberek között átfedés nem lehet.
Minden szakember esetén követelmény a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete.
MSZ4: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkezik a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti, akkreditált független harmadik
fél tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó (környezetvédelmi, vízgazdálkodási tervkészítés)
MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal
vagy azzal a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy azzal a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
MSZ5: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkezik a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti, akkreditált független harmadik
fél tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó (környezetvédelmi, vízgazdálkodási tervkészítés)
MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal,
vagy azzal a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
azzal a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerint egyenértékű, a környezet védelme
érdekében tett intézkedésekkel.
MSZ6: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes mintavételezési rendszerrel
(pl. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány vagy azzal egyenértékű egyéb más

tanúsítvány), NAT, vagy azzal egyenértékű egyéb rendszerben hitelesített talaj,
talajvíz, ömlesztett hulladék mintázására és vizsgálatára.
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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
- 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és
tájvédelmi szakértői tevékenységről;
-104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól;
- 219/2004. (VII.21) Kormányrendelet a feszín alatti vizek védelméről.
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
Ajánlati ár (bruttó összeg, Ft)

50

Szakmai ajánlat megfelelősége

20

Meghiúsulási kötbér (egyösszegű Ft)

10

Késedelmi kötbér összege naponta
(Ft/naptári nap)

10

Késedelmi kötbér összegének felső
határa (egyösszegű Ft)

5

Teljesítési biztosíték (egyösszegű Ft)
5
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? nem
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: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000,Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
A Dokumentáció díja nettó 120.000,- Ft + ÁFA, amelyet az ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11705008-29907157 számú számlára való átutalással kell teljesíteni, és a
Dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetési igazolás eredeti példányát. Az
átutalási okmányon a befizetés jogcímét és a hirdetmény KÉ számát fel kell tüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00
Helyszín : az A melléklet III. pontjában megadott helyen.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
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:

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program
„Szennyezett területek kármentesítése” (KEOP-2.4.0).
A projekt száma: KEOP-2009-7.2.4.0/09-2009-0017
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 15. napon 11.00 óra. Ha ez a
nap nem munkanap, akkor az eredményhirdetés időpontja a következő munkanap,
11.00 óra. Helye: az A melléklet III. pontjában megadott helyen.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az írásbeli összegezés (Kbt. 93. § (2) bekezdés) eredményhirdetésen történő
átadását vagy megküldését követő naptól számított huszadik napon, 11:00 óra. Ha
ez a nap nem munkanap, akkor a szerződéskötés időpontja a következő munkanap,
11.00 óra.
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)
A dokumentáció átvehető az átutalás igazolásával, személyesen vagy
meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az
ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az
ajánlattételi határidő lejártáig az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon
09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától
11.00 óráig vehető át. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos
igénylés elektronikus levélben vagy telefaxon történő megküldése az A.II.
mellékletben megadott hely részére, a dokumentáció átvételét megelőzően.
Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát,
az igénylő ajánlattevő nevét, székhelyét (a számla kiállítási címet, illetve a
postacímet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét,
továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A személyes
igényléshez és leadáshoz előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4)
bekezdése irányadó.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több
ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike
vásárolja meg a dokumentációt.
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:
Az alsó határ: 1, a felső határ 100 pont.
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:
Ajánlatkérő „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló, A Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (megjelent a Közbeszerzési Értesítő,

a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ. 2008. évi 139. számában, 2008.
november 28.) III.A.1.ba) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza az
„1. Ajánlati ár (bruttó összeg, Ft)” részszempont esetében, a III.B fejezet 1. pontja
szerinti pontozás, majd azt követően a III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti
arányosítás elvét alkalmazza a „2. Szakmai ajánlat megfelelősége” részszempont
esetében, s III.A.1.bb) pont alapján az egyenes arányosítás elvét alkalmazza a „3.
Meghiúsulási kötbér (egyösszegű Ft)”, a „4. Késedelmi kötbér összege naponta
(Ft/naptári nap)”, „5. Késedelmi kötbér összegének felső határa (egyösszegű
Ft)”, a „6. Teljesítési biztosíték (egyösszegű Ft)” részszempont esetében, a
Dokumentációban részletezettek szerint.
A „3. Meghiúsulási kötbér (egyösszegű Ft)” esetében akkor sem kap 100-nál több
pontot az ajánlat, ha a meghiúsulási kötbér összege nagyobb mint 10.000.000,- Ft
(ha nagyobb, akkor ebben az esetben Alegjobb=10.000.000,- Ft).
A „4. Késedelmi kötbér összege naponta (Ft/naptári nap)” esetében akkor sem
kap 100-nál több pontot az ajánlat, ha a késedelmi kötbér összege naponta
nagyobb mint 170.000,- Ft/naptári nap (ha nagyobb, akkor ebben az esetben
Alegjobb=170.000,- Ft/naptári nap).
A „5. Késedelmi kötbér összegének felső határa (egyösszegű Ft)” esetében
akkor sem kap 100-nál több pontot az ajánlat, ha a késedelmi kötbér összegének
felső határa nagyobb mint 5.000.000,- Ft (ha nagyobb, akkor ebben az esetben
Alegjobb=5.000.000,- Ft).
A „6. Teljesítési biztosíték (egyösszegű Ft)” esetében akkor sem kap 100-nál több
pontot az ajánlat, ha a teljesítési biztosíték összege nagyobb mint 3.000.000,- Ft (ha
nagyobb, akkor ebben az esetben Alegjobb=3.000.000,- Ft).
Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti bírálati részszempontokra vonatkozó megajánlások
csak pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy
negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat tartalma tekintetében a pontozás módszerével a
Dokumentációban megadott követelmények meglétét, illetve az adott projektre
történő adaptálását értékeli, megvizsgálva, hogy a szakmai ajánlat egyes tartalmi
feltételei a szakmai ajánlatban hogyan kerültek bemutatásra. Amennyiben a tartalmi
követelmény helytállóan, a projektre vonatkoztatva „Bemutatásra kerül”, annak
vonatkozásában a maximális pont kerül kiosztásra. „Nem kerül bemutatásra” esetén
0 pont kerül kiosztásra. A pontkiosztás módszere alapján ajánlatkérő az egyes
feltételek (1-5. tartalmi feltétel) esetét vizsgálva megállapítja a pontszámokat, majd
azokat összesíti, és értékeli.
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 ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke:
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.280.000,- Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő a fentiekkel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 250. § (3)
bekezdés g) pont és a Kbt. 92. § c) pontjára.
2. Támogatás felhasználása
Az Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt.
48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra

irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely
megalapozza a Kbt. 48. § (4) bekezdésében szereplő paragrafusok alkalmazásának
lehetőségét. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseire.
3. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra,
a környezetvédelemre, és a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelnie (Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdés). A dokumentáció
tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Az
ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket. Ez nem érinti a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat vizsgálatára vonatkozó 86. § rendelkezéseinek alkalmazását (Kbt. 72. §).
4. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot
kell benyújtani, melynek összege: 300.000,- Ft; azaz háromszázezer forint. Az
Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
12033007-00102883-03200009 számú számlájára, vagy az azzal azonos
összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának
határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati
kötöttség időtartama alatt. Ajánlatkérő az Ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5)
bekezdés szerint utalja vissza. A Kbt. 7.§-ban foglalt rendelkezésekre tekintettel a
bankgarancia/biztosítási kötelezvény eredeti példányának visszaszolgáltatása nem
lehetséges.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pont és a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b)
pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
6. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a
Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, s a Tervező köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés
alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/17 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagybátonyi u. 8-10., B épület 2. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36-1-479-5299
E-mail: dr.paksi.gabor@anpast.hu
Fax: +36-1-4392904

Internetcím (URL): www.anpast.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagybátonyi u. 8-10., B épület 2. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36-1-479-5299, +36-30-9573395
E-mail: dr.paksi.gabor@anpast.hu
Fax: +36-1-4392904
Internetcím (URL): www.anpast.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagybátonyi u. 8-10., B épület 2. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36-1-479-5299
E-mail: dr.paksi.gabor@anpast.hu
Fax: +36-1-4392904
Internetcím (URL): www.anpast.hu
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 vagy érték
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 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

