Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)
(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának
esetét is];
Kbt. 22. § (1) d)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza [a Kbt.
21. §-ának (3) bekezdése és a 161. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben kifejezett
nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt a Közbeszerzési Értesítőben szükséges
közzétenni; a Kbt. 250. §-ának (4) bekezdése alapján a Kbt. 98. §-ának (3) bekezdése
szerinti közzététel esetén kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az
Európai Unió Hivatalos Lapjában kérik közzétenni];
IV fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3)
bekezdésére vagy 179. §-ának (4) bekezdésére];
70000000
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját.
2011/03/15
5. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy
szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia
kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában
a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
A kérelmező hivatalos közbeszerzési tanácsadó, reg. szám 350. A hirdetmény
ellenőrzését nem kérjük. A projekt unios támogatással valósul meg. Az ajánlatkérő
technikai azonosítója: AK09266 Az ajánlatkérőnél a rövidített elnevezés szerepel,
azt a hiánypótlási felszólítás ellenére nem engedi javítani a rendszer. A hirdetményt
a Gesztorház Bt. küldi meg a szerkeszőbizottságnak, mint kötelezettségvállalsára
jogosult, szerződött parnere a társulásnak. A Gesztorház Bt. beltagja és
üzletvezetője, Göndör Gábor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó.
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line
formanyomtatványok: http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Vácszentlászló Agglomeráció Csatorna Ber.és Üzemelt. Önk. Társulás
Postai cím:
Zsámboki út 2/a.
Város/Község
Vácszentlászló

Postai irányítószám:
2115

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
28/485 128

Címzett:
Horváth László
E-mail:
polg.hiv.vacszentl@invitel.hu

Fax:
28/485 143

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi
szervezet
[x] Egyéb (nevezze meg): Társulás

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[x] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és
közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
[x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok –
szennyvízelvezetése és tisztítása megvalósításához szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [ ]

c) Szolgáltatásmegrendelés
[x]

Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[]

Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[]

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[]

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Valkó, Vácszentlászló, és
Zsámbok kül-és belterülete
NUTS-kód HU10

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
létszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
[]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok –
szennyvízelvezetése és tisztítása megvalósításához szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
71310000-4
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 71318000-0
71248000-8
71520000-9
71631000-0
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
[x] nem [ ]
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
— A Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok –

szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt eredményes megvalósításának a teljes körű –
műszaki-és pénzügyi ütemterv szerinti - felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses
feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása;
— A kivitelezés közbeszerzési eljárásában a részajánlattételi okán előfordulhat, hogy a
teljes mennyiség a következők szerint oszlik meg: egy FIDIC Sárga és akár 3 db FIDIC
piros rendszerű szerződést kell egyidejűleg felügyelni a Mérnöknek
— A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások
maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának
kikényszerítése;
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a
vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási
időszak alatt;
— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon
követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés
követése;
— A kedvezményezett szakértőjeként a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban
a bíráló bizottságban való részvétel;
„A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel,
együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával).”
A felügyelendő építési munkák és áruszállítások mennyisége tájékoztató jelleggel az
alábbiak szerint alakul:
Gravitációs gyűjtőcsatornák 39,0 km
Gravitációs bekötőcsatornák 22,7 km
Nyomóvezetékek 17.1 km
Közterületi átemelők 11 db
Házi szennyvíz átemelők 83 db
Gravitációs lakossági bekötések 2.435 db
Új biológiai szennyvíztisztító telep 750 m3/d
Kombinált csatornatisztító 1 db
Ipari áramfejlesztő 1 db
Hidraulikus kotró-rakodógép 1 db
Rendelkezésre áll a Vízjogi létesítési engedély (dokumentáció tartalmazza)
Kivitelezés helyszínei :
Csatornázás : Valkó, Zsámbok, Vácszentlászló települések bel- és külterületei
Szennyvíz tisztító telep : Vácszentlászló és Zsámbok külterülete
Csatornázási munkák : FIDIC piros könyv szerinti
Szennyvíz-tisztító telep : FIDIC sárga könyv szerint
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 70000000 Pénznem: HUF
VAGY: és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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)
befejezés 2018/11/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített műszaki átadás-átvételi határidő,
és a próbaüzemre vonatkozó teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a
késedelem időtartamára napi kötbér megfizetésére kötelezett, a részletes kiírásban
rögzítettek szerint.
• A szerződés maradéktalan teljesítésére vonatkozóan teljesítési
biztosíték megajánlása kötelező a nettó vállalási ár teljes
összegére vetítve, a vállalási ár 5%-ának megfelelő összegben.
• Az ajánlattevő által megajánlott jótállási idő teljes
tartalmára jóteljesítési biztosíték megajánlása kötelező a
nettó vállalási ár teljes összegére vetítve, a vállalási ár 5%ának megfelelő összegben.
• Jótállási idő. 60 hónap
• Késedelmi kötbér.
A teljesítési és jóteljesítési biztosítékokat a Kbt. 53/A. § (6) bekezdésben
rögzítettetek figyelembevételével kell megajánlani, a részletes kiírásban leírtakat is
figyelembe véve, melynek teljesítését a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés b) pontja szerint
kell biztosítani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A szerződés finanszírozása a KEOP - 1.2.0/2F/09-2010-0009 számú projektben az Európai
Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból szállítói
finanszírozással történik.
A megbízási díj kifizetése a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel történik.
Rész-számla kiállítására a Dokumentációban foglaltak szerint negyedévente van lehetőség.
A megbízott számlái a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és
mellékletei ajánlatkérőhöz történő beérkezésétől számított 45 napon belül - a Kbt. 305. §
(3) bekezdésével összhangban - átutalással kerülnek kiegyenlítésre a szállítói finanszírozás

szabályai szerint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az alábbi jogszabályok alapján határozta meg:
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet;
- 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet
- 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
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 (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ]
nem [x]
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
61. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
- 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) - c) pontjának hatálya alá tartozik.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 63.§ (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
- A Kbt. 20. § (7) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, továbbá az
erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek
ellenőrzésére az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek
minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
- A Kbt. 20. § (7) bekezdése alapján nem igazolható tények és adatok tekintetében
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok egyszerű másolatban is benyújthatóak a Kbt. 20. §
(3) bekezdése alapján, viszont a másolatok alapját képező igazolásoknak, nyilatkozatoknak
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebben kiállítottnak kell
lenniük, kivéve, ha a Kbt. vagy jelen felhívás másként nem rendelkezik.
- A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján 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 alkamasság 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 azonos módon kell
igazolnia.
P/1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a)
pontja alapján csatolni kell valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi nyilatkozatot az alábbi
tartalommal:
— a bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján a hirdetmény feladását
megelőző 12 hónapban előfordult-e 30
napot meghaladó sorban állás.
P/2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pontja szerint a hirdetmény feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti év
(2007-2008-2009) számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának
becsatolása egyszerű másolatban.
P/3. A Kbt. 66. § (1) d) pontja alapján
a hirdetmény feladását megelőző
utolsó két év közbeszerzés tárgyához
hasonló szolgáltatásainak (mérnöki,
lebonyolítói, műszaki ellenőri
feladatok ellátása) forgalmáról szóló
nyilatkozat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint
ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót ajánlatkérő a P/1. és P/2. pontban
előírtak vonatkozásában önállóan, míg a P/3.
pontban előírtak vonatkozásában együttesen
vizsgálja. Az ajánlatkérő alkalmatlannak
nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alább
meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
P/1. bármely becsatolt bankszámlán a hirdetmény
feladását megelőző 12 hónapban legalább egy
alkalommal 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P/2.1. az ajánlattevőnek illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak hirdetmény feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egynél
többször:
- mérleg szerinti eredménye negatív volt,
P/2.2. az ajánlattevő likviditási mutatója II.
((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú
kötelezettségek) a hirdetmény feladását megelőző
utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében
kevesebb mint 1,3, míg a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak likviditási mutatója II.
ugyan ezen időszak bármelyikében kevesebb mint
0,9.
P/2.3. az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó árbevétel arányos
eredményének értéke (üzemi tevékenység
eredménye/nettó árbevétel) a hirdetmény

feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év
bármelyikében kevesebb, mint 1,5.
P/3. az ajánlattevőnek illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a hirdetmény
feladását megelőző utolsó két év (2009-2010)
átlagában a közbeszerzés tárgyához hasonló
szolgáltatásainak forgalma nem éri el a nettó 40
millió HUF összeget.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevőnek, a közös
ajánlattevőknek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására az
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia.
A közös ajánlattevőknek, valamint az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
M/1,2 pontokban előírtakat azonos
módon kell igazolni, míg az M/3
pontban foglaltakat csak az
ajánlattevőnek ill. a közös
ajánlattevőknek kell igazolnia.
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja
alapján a hirdetmény feladását megelőző
36 hónapos időszakban végzett
legjelentősebb, a beszerzés tárgyának
megfelelő szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetésnek ki kell térnie a
teljesített (befejezett) szolgáltatások
tekintetében az alábbiakra: a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás
rövid ismertetése. A Kbt. 68. § (1) bek.
szerinti igazolást is be kell csatolni.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, végzettségének és
képzettségének ismertetése, és
különösen azon személyek

az M/1,2 pontokban az ajánlattevőt, a közös
ajánlattevőt és közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót ajánlatkérő együttesen vizsgálja,
még az M/3 pontban foglaltaknak az
ajánlattevőknek ill. közös ajánlattevőknek
külön-külön kell megfelelniük. Az ajánlatkérő
alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha:
M/1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos
időszakban építési munkák lebonyolítása,
műszaki ellenőrzése területén teljesített
(befejezett), zárójelentéssel lezárt EU
társfinanszírozással megvalósult
szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás projekt
során teljesített FIDIC mérnöki szolgáltatást
igazoló referenciával vagy referenciákkal,
amelyek közül:
a. legalább 1 db szennyvíz-csatornázás
területén, min. nettó 2.000.000.000 forint
összértékű építési szerződésnek a FIDIC
Mérnöki szolgáltatás egy szerződésen belüli
teljesítését igazolja;
b. legalább 1 db szennyvíz-tisztítás területén
min. nettó 300.000.000 forint összértékű építési
szerződésnek a FIDIC Mérnöki szolgáltatás egy
szerződésen belüli teljesítését igazolja;
c. legalább 1 db (a két szakterület valamelyikén
vagy mindkettőn együtt, egy szerződés
keretében teljesített) min. nettó 50.000.000
HUF értékű FIDIC Mérnöki szolgáltatás
teljesítését igazolja;

végzettségének és képzettségének
ismertetése, akik a szolgáltatás
teljesítéséért felelősek.
A szakemberek bemutatása során a
képzettséget alátámasztó önéletrajz, a
szakemberek végzettségét igazoló
dokumentumok, valamint az adott
szakemberek által a nyelvismeret és
rendelkezésre állás tekintetében aláírt
nyilatkozatok csatolandók.
M/3-M/4 A Kbt. 67. § (3) bekezdésének
f) pontja alapján ismertesse a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseit,
vagy csatolja a beruházás lebonyolítás
tárgyában érvényes minőségbiztosítási
rendszer működtetéséről szóló, bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
által kiállított minőségbiztosítási
tanúsítványát, illetve ennek hiányában
csatolja az ezzel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedéseinek
leírását, bizonyítékait.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek)
erőforrására (a Kbt. 4. § 3/E. pont
figyelembe vételével) is támaszkodhat.
Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4)
bekezdésének megfelelően köteles
igazolni azt is, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

(Az ajánlatkérő akkor tekint befejezettnek egy
referenciát, ha a szerződést kötő másik fél a
szerződés teljesítését igazolta. Egy referencia
több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.)
M/2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
legalább az alábbi szakemberekkel (egy
szakember egyidejűleg maximum két pozícióra
jelölhető):
a.
Projektvezető Mérnök (1 fő)
Végzettség
Építőmérnöki végzettség.
Nyelvismeret
Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Képzettség
A végzettség megszerzését követően vízellátás,csatornázás,- szennyvíztisztítás építési
beruházásokon legalább 5 éves műszaki
vezetőként és/vagy műszaki ellenőrként szerzett
szakmai tapasztalat;
A 192/2009.(XI.15.) Kormányrendelet szerinti
beruházás lebonyolítói szakértői jogosultság.
Legalább 5 éves, a mérnöki tevékenység átfogó
irányítását végző projektvezetői tapasztalat min.
2 db szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás
végzésére irányuló építési szerződés
bonyolításában, ahol az építési szerződések
nettó értéke külön-külön meghaladja az
500.000.000 forintot;
Legalább 5 éves műszaki ellenőri tapasztalat és
1 db FIDIC szerződéses feltételek szerint
megvalósuló építési szerződés bonyolításában
FIDIC szerinti mérnökként ill. mérnök
képviselőjeként, vagy min. 36 órás, sikeres
vizsgával zárult FIDIC szerződéses rendszerről
szóló képzés-és vizsgaigazolás.
b.
Mérnök képviselője (1 fő)
Végzettség
Egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki
végzettség.

Nyelvismeret
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete
Képzettség
Legalább 5 éves felelős műszaki vezetői
és/vagy műszaki ellenőri gyakorlati tapasztalat
víziközművek és szennyvíztisztítók létesítése
területén.
c.
Műszaki ellenőrök (legalább 6 fő)
Végzettség
Műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Az alábbiakban felsorolt szakágakra vonatkozó
műszaki ellenőri jogosultságokkal (244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet) rendelkező személyek
biztosítása minimálisan:
• ME-M-1 műszaki ellenőri jogosultság 1 fő
• ME-É-I műszaki ellenőri jogosultság 1 fő
• ME-VZ/I műszaki ellenőri jogosultság 2 fő
• ME-G-1 műszaki ellenőri jogosultság 1 fő
• ME-V/I műszaki ellenőri jogosultság 1 fő
Egy szakember több pozíciót is elláthat
Nyelvismeret
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete
Képzettség
Az előírt műszaki ellenőri jogosultság
megszerzését követően legalább 3 év gyakorlati
tapasztalat a szakágnak megfelelő építési
munkák műszaki ellenőrzésében.
d.
Közbeszerzési szakértő (1 fő)
Végzettség
Egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadói regisztráció.
Nyelvismeret
e.
Pénzügyi szakértő (1 fő)
Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi vagy
számviteli végzettséggel rendelkezik
Legalább 5 év tapasztalat mélyépítési
beruházások pénzügyi lebonyolításában és
számviteli elszámolásában , valamint
aktiválásában.

Legalább 3 év tapasztalat EU támogatással
megvalósult szennyvízcsatornázás és
szennyvíztisztítási beruházások pénzügyi
lebonyolításában
M/3. Nem rendelkezik a beruházás
lebonyolításra vonatkozó MSZ EN ISO
9001:2001, vagy MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer
működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által
kiadott minőség-biztosítási tanúsítvánnyal,
vagy a Kbt. 68.§(4) bekezdése szerinti
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről
szóló bizonyítékokkal.
M/4 Ha nem rendelkezik az ISO 14001
környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét
igazoló akkreditált tanúsító szervezet által
kiadott tanúsítvánnyal, vagy
- bármely EU tagállamban letelepedett
szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy
- az ISO 14001 szabvány előírásaival
egyenértékű környezetvédelmi vezetési
rendszer vagy környezetvédelmi intézkedések
egyéb bizonyítékaival, leírásával.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen [x] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét

képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról.
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [x] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt [x]
Meghívásos [ ]
Gyorsított meghívásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos [ ]
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További
információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos [ ]
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

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]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve
az ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont
1. 1. Ajánlati ár (nettó)
2. 2. A projekt teljesítés módszertana
3. 3. A projekt kockázatkezelési stratégiája

Súlyszám
65
22
13

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap) Időpont: 12:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Készpénzben a kiváltás helyszínén, vagy banki átutalással az ajánlatkérő nevében eljáró
GESZTORHÁZ BT. OTP Banknál vezetett 11742032-20011961-00000000 számú
számlára. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni, hogy „FIDIC mérnök”
dokumentációs díj. A dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja: a dokumentáció
átvehető személyesen, munkanapokon hétfőn, szerdán, pénteken: 8.00-12.00 óráig,
Kedden, csütörtökön: 12.00-16.00 óráig, befizetés után, 2367 Újhartyán, Monori u. 30,
illetve faxon ( faxszám: 06-29/372-315) vagy levélben kérhető a postán való megküldése.
Az írásos igénybejelentés, a dokumentáció megfizetésének igazolásával együtt lehet kérni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/05/02 (év/hó/nap ) Időpont: 12:00
Hely (adott esetben): Vácszentlászló Polgármesteri Hivatala tárgyalója
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot:
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 (adott esetben)
VI.3).1. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 83. §-a szerint
biztosítja.
VI.3).2. Minősített ajánlattevők: 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 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: 1-10 pont.
Az 1. részszempont esetében a tartalmi elemekre adható pontszámok a tartalmi elemek
egyenes arányosításával, a százalékos eltérés alapján kerülnek kiszámításra. A 2,3
részszempontok esetében az értékelés a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának III./B./2. pontja szerinti "hasznossági függvény" módszerével történik.
A pontszámok egy tizedes jegyig kerülnek kiszámításra. A számítási képletet, a
hasznossági függvényeket a Dokumentáció tartalmazza.
VI.3).4. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés
tervezett időpontja: 2011.05.17.-én 10.00 óra, helye: Vácszentlászló Agglomeráció –
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetése és Tisztítása - Csatorna Beruházási
és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.,
tárgyaló). A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.05.30…..-én 10:00 óra.
VI.3).5. A dokumentáció megvásárlása:
Az ajánlati dokumentáció beszerezhető személyesen a GESZTORHÁZ Bt. székhelyén,
2367 Újhartyán, Monori u. 30. munkanapokon hétfőn, szerdán, pénteken: 8.00-12.00 óráig,
kedden, csütörtökön: 12.00-16.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8-12-ig. A
dokumentáció megküldését a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében meghatározott módon kéri, akkor
a gesztorhaz@gesztorhaz.hu –mail címien vagy 29/372-315 faxon lehet jelezni.
A dokumentáció beszerzése az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3).6. Szerződéskötés: Az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével, vagy
amennyiben az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevő személyét is megnevezi, a Kbt. 91.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
VI.3).7. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és a Kbt 70/A. § (1)-(3) bekezdései szerinti formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot egy
eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie és benyújtani, az egyes példányokon fel
kell tüntetni hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
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 oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám)
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni.
Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbiakat: „Mérnöki szolgáltatás.
Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”
VI.3).8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint
arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó
kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése
szerinti előírások érvényesítését. 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.) 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. Ajánlattételi képesség
Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati
felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő
vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
írta alá. A cégkivonatokat másolatban, az aláírási címpéldányokat eredetiben vagy
közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani. Amennyiben a cégkivonat
módosítás alatt van, csatolandó a Cégbíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelem
másolati példánya is.
VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet (Kbt. 71. §
(1) bekezdés).
VI.3).12. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell benyújtani.
VI.3).13. 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.
VI.3).14. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.
VI.3).15. 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 előreláthatólag felmerülő veszteség
mértékére tekintettel: 2.000.000.-Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám:
11742049-15766933) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A
befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles 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 az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell szólnia.
VI.3).16. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára
tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
VI.3). 16. 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). 17. Ajánlattevő nyújtsa be felelősség biztosítási kötvényének egyszerű másolatát,
melyben az egy kárra kifizethető összeg minimum 20 M Ft.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
36-1-336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323. §-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
36-1-336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
GESZTORHÁZ BT.
Postai cím:
Monori u. 30.
Város/Község
Újhartyán

Postai irányítószám:
2367

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
30/979-4658 vagy 20/983-0987

Címzett:
Göndör Gábor ügyvezető
E-mail:
gesztorhaz@gesztorhaz.hu

Fax:
29/372-315

Internetcím (URL): www.gesztorhaz.hu

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
GESZTORHÁZ BT.
Postai cím:
Monori u. 30.
Város/Község
Újhartyán

Postai irányítószám:
2367

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
30/979-4658 vagy 20/983-0987

Címzett:
Göndör Gábor ügyvezető
E-mail:
gesztorhaz@gesztorhaz.hu

Fax:
29/372-315

Internetcím (URL): www.gesztorhaz.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek
számának megfelelően) -----------------------------------------

