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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330040-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Vácszentlászló: Szennyvízcsatorna építése
2011/S 203-330040
Ajánlati/részvételi felhívás
Építési beruházás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetés
Zsámboki út 2/a.
Címzett: Horváth László
2115 Vácszentlászló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 28485128
E-mail: polg.hiv.vacszentl@invitel.hu
Fax: +36 28485143
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vácszentlászlói agglomeráció- Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok - szennyvízelvezetésének kivitelezése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Valkó, Vácszentlászló, és Zsámbok kül-és belterülete.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
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FIDIC Piros könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú fővállalkozási szerződés a Vácszentlászlói
agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok - szennyvízelvezetése kivitelezésére.
II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45232400, 45232411, 45232423, 45233142, 45233220, 45317100

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség
A Vácszentlászlói agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok - szennyvízelvezetése komplett kivitelezési
munkáinak elvégzése a létesítmények üzembehelyezési feltételeinek biztosításával. Főbb munkarészek:
— Terület-előkészítési munkarészek elvégzése (Lőszermentesítés, Megelőző régészeti feltárás és régészeti
szakfelügyelet),
— A települések szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján,
— A szennyvízelvezető rendszer üzempróbáinak, 12 hónapos próbaüzemének lefolytatása,
— Szolgalmi jog bejegyzéshez, üzemeltetési engedélyhez szükséges dokumentációk elkészítése,
— Tervezői művezetési szolgáltatás megrendelése.
A szennyvíz csatornázás összegző, tájékoztató mennyiségei:
82,0 m NÁ 300 műanyag gravitációs csatorna.
38.932,0 m NÁ 200 műanyag gravitációs csatorna.
22.747,2 m NÁ 150 műanyag bekötő csatorna.
3.889,0 m NÁ 200 műanyag szennyvíz nyomócső.
10.060,1 m NÁ 150 műanyag szennyvíz nyomócső.
1.231,0 m NÁ 100 műanyag szennyvíz nyomócső.
770,0 m NÁ 80 műanyag szennyvíz nyomócső.
1.104,6 m NÁ 50 műanyag szennyvíz nyomócső.
1.473,6 m NÁ 40 műanyag szennyvíz bekötő nyomócső.
11 db közterületi átemelő URH adatátvitelű telemechanikai rendszerrel valamint részlegesen limitált nitrátadagolási rendszerrel és légöblítéssel.
2 435 db gravitációs bekötés.
83 db házi beemelő.
A teljes mennyiség döntő mértékben támogatott, minimális mértékben nem támogatott műszaki tartalomból
tevődik össze. A szerződés részletes műszaki tartalma az ajánlati dokumentációban található. A szerződés
elfogadott végösszegének nettó 73 000 000 HUF mértékű tartalékkeretet (feltételes összeget) kell tartalmaznia.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 1 895 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 3.2.2012. Befejezés 30.11.2013
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Jótállási idő: az ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 18 hónap).
Teljesítési biztosíték: az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összegének 4 %-a.
A jótállási kötelezettséget biztosító "jólteljesítési" biztosíték (a továbbiakban: Jótállási biztosíték): az
Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összegének 3 %-a.
Késedelmi kötbér a véghatáridőre: az ajánlattevő ajánlata szerint (minimum az egyösszegű ajánlati ár nettó
összegének 0,1 %-a naponta). A késedelmi kötbér maximuma az ajánlattevő által vállalt napi késedelmi kötbér
30 szorosa.
Teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően.
A Kbt. 53/A. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítési és jótállási biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell. Az
ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53/A. §-ának (3) bekezdésére. A teljesítési
biztosíték átadása a szerződés megkötésének feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek
minősíti, és ennek alapján jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) megkötni.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása a KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0009 számú programban a jóváhagyott, elszámolható
költség mértékéig az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból szállítói
finanszírozással történik. A szerződés részét képező nem támogatott műszaki tartalom finanszírozását az
ajánlatkérő kizárólag saját forrásból biztosítja.
A vállalkozási díj kifizetése a szerződés megvalósításának megfelelő ütemben arányosan történik. A
Dokumentációban foglaltak szerint a teljesítéssel arányosan hét rész-számla és egy végszámla benyújtására
van lehetőség.
Az egyes számlák összege nem lehet kevesebb az Egyösszegű Ajánlati Ár 10 %-ánál, és nem lehet több annak
20 %-ánál.
A vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlái - a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglalt
fizetési rendnek megfelelően - átutalással kerülnek kiegyenlítésre. A nem támogatott műszaki tartalom értékét
az érintett számlán önálló soron kell feltüntetni. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítésének
feltételeivel kapcsolatban az alábbi jogszabályokra hívja fel az ajánlattevők figyelmét:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kerülhet sor.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III.1.3)

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

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

21/10/2011
S203
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/13

HL/S S203
21/10/2011
330040-2011-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4/13

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az
alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben
a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt.
60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt olyan alvállalkozót, valamint az olyan erőforrást
nyújtó szervezetet, akivel szemben Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak,
illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
63. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek.
a)-d) pontjainak hatálya alá.
2. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő - a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel - köteles nyilatkozni ajánlatában
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek,
közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak a pénzügyi alkalmasságukat az alábbiak szerint kell igazolnia.
P/1-P/4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának becsatolása egyszerű
másolatban. Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámolók közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását kérjük
az alkalmasság megítélése szempontjából releváns adatokról.
A P/1-P/4. pontokkal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66. §-ának (2)
bekezdésében foglaltakra.
P/5. A Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 2
lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) nettó (áfa nélkül
számított) árbevételéről szóló nyilatkozat. (Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.).
A P/5. számú alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. §ának (8) bekezdésére, miszerint az alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben
az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 66. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igazolást a 10 %- alatti
alvállalkozó tekintetében is.

21/10/2011
S203
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/13

HL/S S203
21/10/2011
330040-2011-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5/13

Az erőforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján kötelesek eljárni. Ajánlatkérő ezzel
kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A Kbt. 69.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmasságát
ajánlatkérő a P/1.-P/4. pontban előírtak vonatkozásában önállóan (külön-külön), míg a P/5. pontban előírtak
vonatkozásában együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alább
meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
P/1. az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben.
— mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív volt.
P/2. az ajánlattevő likviditási mutatója ((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) az ajánlattételi
határidő lejártának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,9, vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak likviditási mutatója az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év átlagában kevesebb mint 0,7.
P/3. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti eredmény-kimutatásában a jegyzett tőke arányának
(saját tőke/jegyzett tőke) értéke az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 lezárt üzleti év átlagában
kevesebb, mint 1,1.
P/4. az ajánlattevő tőke-ellátottsági mutatója az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 lezárt üzleti
év átlagában nem érte el a 35 %-ot, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának tőke-ellátottsági mutatója az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3
lezárt üzleti év átlagában nem érte el a 25 %-ot.
Számítási mód: saját tőke (ezer Ft-ban)/összes forrás (ezer Ft-ban) x 100.
P/5. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó két lezárt üzleti év átlagában a
teljes együttes árbevétele nem érte el a nettó (ÁFA nélkül számított) 1 500 000 000 HUF összeget vagy a
közbeszerzés tárgyából származó - szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése - árbevétele nem érte el a nettó 1
100 000 000 HUF összeget.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik 2 lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta lezárt üzleti év tekintetében kell megfelelni a minimumkövetelményeknek. Amennyiben
nem rendelkezik 1 lezárt üzleti év árbevételi adataival sem, úgy a folyamatban lévő üzleti év tekintetében kell
megfelelni a minimumkövetelményeknek.
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:
M/1. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 60 hónapos
időszakban befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárult jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
(szennyvízcsatorna rendszer) építési referenciamunkáinak ismertetése minimálisan az alábbi adatokkal:
— a megépített létesítmény megnevezését, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi
adatokat,
— az elvégzett munkák felsorolását, konzorciumi teljesítés esetén a jelen eljárásban résztvevő által elvégzett
munkákat,
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— az ellenszolgáltatás nettó összegét és konzorciumi teljesítés esetén a részesedésnek megfelelő teljesítés
értékét,
— a teljesítés idejét és helyét,
— a szerződést kötő másik fél nevét, címét, információt adó személy nevét,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1 pont tekintetében az alkalmasságot a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolással
kell igazolni.
M/2. a Kbt. 67. § (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (pld.tehergépkocsi, rakodógép),
az alkalmasság szempontjából releváns adatait.
M/3 a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján azon szakemberek (szervezetek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével,
végzettségének, képzettségének és gyakorlati idejének szakmai önéletrajzzal történő ismertetésével, akiket
be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Ezen
személyek esetében csatolni kell továbbá:
— a végzettségüket igazoló dokumentumokat,
— a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe szereplésről szóló kamarai igazolást,
— a rendelkezésre állást bizonyító iratot. A rendelkezésre állást bizonyító iratot a szakembereknek kell
aláírniuk.
M/4. a Kbt. 67. § (2) d) pontja alapján csatolja az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról szóló kimutatást.
M/5. a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján csatolja nyilatkozatát a teljesítésben résztvevő szakemberekről,
végzettségük, képzettségük szerinti bontásban.
M/6. a Kbt. 67. § (2) f) pontja alapján ismertesse a környezetvédelmi intézkedéseit, vagy csatolja a
tevékenysége tárgyában érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer működtetéséről szóló, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított (EMAS vagy ISO 14 001) tanúsítványait. Az ajánlatkérő a Kbt.
68. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékait is.
A műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdésére, miszerint az alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is
megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a vonatkozó igazolást a 10 %- alatti alvállalkozó
tekintetében is.
Az erőforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján kötelesek eljárni. Ajánlatkérő ezzel
kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A Kbt. 69.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmasságát ajánlatkérő együttesen vizsgálja. Az ajánlatkérő
alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
M/1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 60 hónapos időszakban nem teljesített:
M 1/1. legfeljebb két szerződés keretén belül műszaki átadás-átvétellel lezárult szennyvízcsatorna építésére
vonatkozó referenciamunkát, amelyek együttes összértéke elérte vagy meghaladta a nettó 1 500 000 000
HUF-ot és min. 30 km min. D 200 gravitációs gerinccsatorna és min. 5 km szennyvíz-nyomóvezeték építését
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igazolják. (Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevő egy referenciamunkával is megfelelhet, amennyiben a
referenciamunka önmagában eleget tesz az alkalmassági feltételben meghatározott követelményeknek.).
M 1/2. egy vagy több olyan műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciamunkát, amelyek összességükben
min. 10 db közterületi átemelő komplett megépítését, min. 2 000 db gravitációs és 70 db házi beemelős
szennyvízbekötést igazolják.
M/2: az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre
alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:
— 6 db, min. 50 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró - rakodó,
— 3 db, min. 80 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró,
— 3 db vákuumgépház, egyenként min. 1300 l/min. kapacitással,
— 5 db 3-10 m³-es billenőplatós teherautó,
— legalább 600 m² acél-dúcrendszer,
— 4 db, min. 30 kW teljesítményű mobil kompresszor,
— 1 db fémpalástú vibrohenger (min. 4 t össztömegű),
— 6 db lapvibrátor (min. 3 kW teljesítményű).
M3. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel (egy szakember többféle jogosultság esetén legfeljebb két követelményt teljesíthet az
alkalmasság vizsgálatakor):
a) Főépítésvezető (1 fő) aki rendelkezik:
— Egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel,
— legalább 5 éves szakmai gyakorlattal műszaki vezetőként közműépítési szakterületen,
— a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1.sz.mellékletben meghatározott, vízgazdálkodási
építmények (MV-VZ/A) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
b) Szakági építésvezetők, akik mindegyike rendelkezik:
— Felsőfokú műszaki végzettséggel és,
— Legalább 3 éves felelős műszaki vezetőként betöltött közműépítési kivitelezési gyakorlattal, és akik közül:
— Legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1.sz. mellékletben meghatározott, építmény-és
épületgépészeti szerelési munkái (MV-Ép/ÉG) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik,
— Legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1.sz. mellékletben meghatározott,
vízgazdálkodási építmények építése (MV-VZ/A vagy MV-VZ/B) szakterületen felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkezik,
— Legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1.sz. mellékletben meghatározott, közlekedési
építmények építés-szerelési munkái (MV-KÉ/A) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkezik,
— Legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1.sz. mellékletben meghatározott, építmények
villamos szerelési munkái (MV-Ép/ÉV) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Minden szakembernek rendelkeznie kell a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.
M/4. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó lezárt
üzleti évre vonatkozóan 50 fő éves átlagos statisztikai állományban levő dolgozóval.
M/5. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez min.:
— 5 fő gépkocsivezetővel,
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— 9 fő kotrógépkezelővel,
— 5 fő kisgépkezelővel,
— 6 fő víz-csőszerelő szakmunkással,
— 3 fő kőműves szakmunkással,
— 2 fő közép-vagy felsőfokú műszaki.
Végzettségű előkészítővel.
M/6. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkezik EMAS vagy ISO 14 001 vagy az EU más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó, a tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi vezetési rendszer működtetéséről szóló
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az
ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF-ban). Súlyszám 70
2. Jótállási idő (hónap). Súlyszám 20
3. Napi késedelmi kötbér (nettó Egyösszegű Ajánlati Ár %-ában). Súlyszám 10

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0009

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.12.2011 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 250 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó ellenértékét a Vácszentlászló Agglomeráció Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetése és Tisztítása - Csatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás 11742049-15766933 számú számlaszámára való utalással, vagy postai
feladóvevénnyel, történő befizetéssel, vagy a helyszínen pénztárba történő befizetéssel kell megfizetni.
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A dokumentáció ellenértéke az ÁFA összegét tartalmazza.
IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.12.2011 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 120 az ajánlattételi határidő lejártától számítva

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.12.2011 - 11:00
Hely
Vácszentlászló Polgármesteri Hivatala tárgyalója, MAGYARORSZÁG, 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A Vácszentlászlói agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló,
Zsámbok - szennyvízelvezetése és tisztítása" című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0009 azonosító számú pályázat.

VI.3)

További információk
VI.3).1. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 83. §-a szerint biztosítja.
VI.3).2. Minősített ajánlattevők: Az ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Erre figyelemmel a minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás
szerint.
VI.3).3. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2012. január 23-án 11:00 óra, helye: Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz
Elvezetése és Tisztítása - Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás (MAGYARORSZÁG,
2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a., tárgyaló). A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést
követő 11. nap 10:00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanap 10:00 óra.
VI.3).4. A dokumentáció megvásárlása: A Dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ának (6) bekezdésével összhangban előírja, hogy elegendő,
ha a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevő, vagy egy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vásárolja meg. A Dokumentáció - az ajánlattételi határidő
lejártának napja kivételével - átvehető a jelen felhívásban meghatározott címen munkanaponként 9:00 - 12:00
óra között. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra között van lehetőség a dokumentáció
átvételére. A Dokumentáció a Kbt. 54.§ (8) bekezdésében foglalt feltételek mellett is beszerezhető. A
Dokumentáció átvételének vagy megküldésének feltétele az ellenérték megfizetésének igazolása.
VI.3).5. Az ajánlatok értékelése, a pontszámok kiszámításának módszere: Az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-100 pont.
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A legjobb (legalacsonyabb Egyösszegű Ajánlati Ár, leghosszabb jótállási idő, legmagasabb napi késedelmi
kötbér) tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre adható
pontszámok meghatározása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (2010.12.20.) III.A
fejezet 1.b) alpontja szerint történik. Ezen belül az 1 részszempontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás),
még a 2-3. részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza
ajánlatkérő.
VI.3).6. Szerződéskötés: A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőket az összegezésben
az ajánlatkérő megnevezi.
VI.3).7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, egy
eredeti és négy másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az egyes példányokon fel kell tüntetni hogy
"Eredeti" vagy "Másolat". Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
Az ajánlatot egyebekben az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani:
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat lapszámozása eggyel kezdődjön és növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes lapoknál a /A, /B lapszám) is
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt.
83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
lapszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés
szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak.
A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerinti személyek kizárólag a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot
kötelesek aláírni, az őket bemutató egyéb iratokat nem.
VI.3).8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az
ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70. § (2) bek.).
VI.3).9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére (Vácszentlászló
Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetése és Tisztítása - Csatorna Beruházási és
Üzemeltetési Önkormányzati Társulás, 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. titkárság) közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
VI.3).10. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá
az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok
ellenőrizhetősége érdekében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
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címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása
esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást;
VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. (Kbt. 71. § (1) bekezdés).
VI.3).12. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak hiteles - a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti - magyar nyelvű fordítását is be kell
nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
VI.3).13. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja a Kbt 55. § (3)
bekezdésben foglaltakat. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől
az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. Az ajánlattevő
ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 72. §-a szerint.
VI.3).14. Igazolások, Nyilatkozatok: A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása - az ajánlati
adatlap (felolvasólap), valamint az ajánlati nyilatkozat és függeléke kivételével - nem kötelező. Az ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot (felolvasólapot) megfelelően kitöltve kell az
ajánlathoz csatolni.
A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatokat
eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Az igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani.
VI.3).15. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A
biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének
megsértése esetére az ajánlatkérőnél - az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása
vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása miatt előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. A biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám:
11742049-15766933) történő befizetésével, az ajánlatkérő, mint kedvezményezett nevére szóló korlátozás
nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló
banki bizonylat másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve
a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak
legalább az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték kamatmentes
visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül sor.
VI.3).16. A Kbt. 125. § (3) bekezdésének alkalmazása: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
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VI.3).17. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3).18. 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. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok
tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor ezt megelőző munkanapon), a referenciák
tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás faladásának napján
érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
VI.3). 19. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)(4) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ezen túlmenően ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött
konzultációt is tart 2011. november hó 15-én 10:00 órától az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában megjelölt
helyszínen a Kbt. 56. § (5)-(6) pontjában foglaltak figyelembe vételével. Az ajánlatkérő szükség szerint a Kbt.
54. §-ának (4) és (5) bekezdését is alkalmazza.
VI.3). 20. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a beszerzés tárgya
szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 50 000 000 HUF/káresemény és legalább 200 000 000 HUF/
év kártérítési határösszegű érvényes felelősségbiztosításának megkötését igazoló biztosítási kötvényt. Az
ajánlatban ennek megfelelően szándéknyilatkozatot kell benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy
nyertessége esetén az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek mindenben megfelelő
felelősségbiztosítási szerződést fog kötni.
Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik a ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott
feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor erről kell nyilatkozni, de az ezt
igazoló kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. A biztosítási kötvény ajánlatkérő részére történő bemutatása
ugyanakkor a szerződéskötés feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek
alapján jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)
megkötni.
VI.3).21. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A
közös ajánlattevőknek egymás szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget (felelősséget) kell
vállalniuk az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben.
VI.3) 22. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában megjelölt szakembereket a teljesítés során bevonni.
VI.3) 23. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban olyan adat, vagy tény
- ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet általi - igazolását írja elő, melyek ellenőrzésére
az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból
ingyenesen jogosult, akkor - a Kbt. 20. §-ának (7) bekezdésére figyelemmel - az ilyen adatokat, tényeket az
ajánlattevőknek, alvállalkozóknak, erőforrást nyújtó szervezeteknek nem kell igazolniuk az ajánlatban.
VI.3) 24. Az ajánlati adatlapot (felolvasólapot) az ajánlat első oldalain kell csatolni.
VI.3) 25) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 13367776
Fax: +36 13367778

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
17.10.2011
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