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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96960-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák
2011/S 60-096960
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Vácszentlászló Agglomeráció Csatorna Ber.és Üzemelt. Önk. Társulás
Zsámboki út 2/a.
Figyelmébe: Horváth László
2115 Vácszentlászló
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 28485128
E-mail: polg.hiv.vacszentl@invitel.hu
Fax +36 28485143
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
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
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
Környezet
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
FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció szennyvíztisztítójának és
a tisztított szennyvíz elhelyezést biztosító nyárfás telep tervezése és kivitelezése tárgyában.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye Vácszentlászló külterülete.
Hrsz.: 035; 037.
Zsámbok külterülete.
Hrsz.:076/55-076/61.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
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II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
A vácszentlászlói agglomeráció szennyvíztisztítójának és a tisztított szennyvíz elhelyezést biztosító nyárfás
telep megvalósítása kapcsán felmerülő, a dokumentációban részletesen meghatározott tervezési és kivitelezési
munkák elvégzése.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45220000, 45111291, 45232420, 45232423, 45232411, 45232450, 45240000, 45252100, 45252130, 45252140,
71320000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
A Vácszentlászlói agglomeráció 750 m³/d-os újonnan létesítendő biológiai vagy az ajánlattevő által megajánlott
műszaki megoldáson (technológián) alapuló szennyvíztisztító telepének és a tisztított szennyvíz elhelyezést
helyben biztosító nyárfás telepnek a komplett tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a tisztított
szennyvízre vonatkozó határértékek betartásával, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint.
Az ajánlatkérő a dokumentáció 5. kötetében indikatív tervet bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az
ajánlattevők jogosultak arra, hogy ajánlatukat az indikatív tervben meghatározott vagy az abban foglaltaktól
eltérő technológiára tegyék meg.
Főbb munkarészek:
— Tervezési munkarészek elvégzése: részletes talajmechanikai feltárások a telep és a tisztított szennyvíz
elhelyezés teljes területén. Vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési dokumentációk elkészítése
az engedélyek beszerzésével együtt, amennyiben az ajánlattevő az indikatív tervben foglaltaktól eltérő műszaki
megoldásra tesz ajánlatot. A kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a próbaüzemi tervvel, az
ideiglenes és végleges kezelési, üzemeltetési és karbantartási utasításokkal,
— Az új biológiai vagy az ajánlattevő által megajánlott műszaki megoldáson (technológián) alapuló
szennyvíztisztító telep komplett megvalósítása az építési és szerelési munkák komplett elvégzésével, gépek és
berendezések beszerzésével, a 12 hónapos próbaüzem lefolytatásával, a megvalósult mű megkövetelt műszaki
paramétereinek igazolásával valamint a üzemeltető személyzet betanításával az alábbi fő részek szerint:
szennyvíz mennyiség mérés, biológiai tisztítás létesítményei, iszapkezelés és iszapvíztelenítés, fertőtlenítés,
kezelőépület, telepi külső infrastruktúra (út, ivóvíz bekötés, külső villamos energia ellátás, transzformátor, stb.)
és telepi kiszolgáló (közlekedési utak, járdák, csapadékvíz elvezetés, közművezetékek, kerítés, parkosítás, stb.)
létesítmények, műszerezés és folyamatirányítás,
— Az új tisztított szennyvíz elhelyező nyárfás telep komplett megvalósítása az építési és szerelési munkák
komplett elvégzésével, a próbaüzem lefolytatásával, a megvalósult mű megkövetelt műszaki paramétereinek
igazolásával az alábbi fő részek szerint: tisztított szennyvízelhelyező nyárfás telep, monitoring rendszer,
befogadóba való csatlakozás kialakítása, DN 800 földgázvezeték állapot-felvételi tervének elkészítése.
A beszerzés tárgya szerinti feladatok részletes műszaki tartalma az ajánlati dokumentációban található.
A megajánlott szerződéses árnak nettó 21 000 000 HUF mértékű tartalékkeretet (feltételes összeget) kell
tartalmaznia.
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Áfa nélkül 526 000 000 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 30.11.2013

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Jótállási idő: az ajánlattevő ajánlata szerint (minimum 24 hónap).
Teljesítési biztosíték: az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összegének 4 %-a.
Jótállási (jólteljesítési) biztosíték: az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összegének 3 %-a.
Késedelmi kötbér a dokumentációban meghatározott részhatáridőkre és véghatáridőre: az ajánlattevő ajánlata
szerint (minimum az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összegének 0,1 %-a naponta).
A biztosítékok teljesíthetőek a Kbt. 53/A. § (6) bekezdésének 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 az Európai Unió, a Magyar
Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból szállítói finanszírozással történik.
A vállalkozási díj kifizetése a Dokumentációban foglaltak szerint - 4 egyenlő összegű részszámla és egy
végszámla alapján - történik. Részszámlák kiállítására az Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-ának, 40 %-ának, 60
%-ának, 80 %-ának megfelelő értékű műszaki tartalom megvalósítása esetében van lehetőség. A végszámla
kiállításának feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlái a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglalt
fizetési rendnek megfelelően átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A Kbt. 53. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeivel
kapcsolatban az alábbi jogszabályokra hívja fel az ajánlattevő figyelmét:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
— 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet,
— 281/2006. (XII. 23.) 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)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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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: 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, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt olyan alvállalkozót, valamint az olyan erőforrást nyújtó szervezetet,
akivel szemben a 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), 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 tíz százalékát 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 alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1-P/4. Az ajánlattevő és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmassága
igazolható a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó
3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának becsatolásával egyszerű másolatban.
Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámolók közzétételét, akkor olyan
nyilatkozatot kell becsatolniuk az alkalmasság megítélése szempontjából releváns adatokról, melyből az
alkalmasság egyértelműen megállapítható.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlatevők figyelmét a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.
P/5. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmassága igazolható a Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
utolsó 2 lezárt üzleti év teljes nettó (áfa nélkül számított) és közbeszerzés tárgyából származó (szennyvíztisztító
telep 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 tíz százalékát 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 tíz
százalék alatti alvállalkozó tekintetében is.
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A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti 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.
— a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
P/2. az ajánlattevő likviditási mutatója II.((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében kevesebb mint 0,8,
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak likviditási
mutatója II. az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében 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
bármelyikében kevesebb, mint 1,1.
P/4. az ajánlattevő tőkeellátottsági mutatója [számítási mód: saját tőke (1 000 HUF-ban)/összes forrás (1 000
HUF-ban) x 100] 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
tőkeellátottsági mutatója [számítási mód: saját tőke (1 000 HUF-ban)/összes forrás (ezer Ft-ban) x 100] az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 lezárt üzleti év átlagában nem érte el a 25 %-ot.
P/5. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó 2 lezárt üzleti év átlagában a teljes együttes
árbevétele nem érte el a nettó (áfa nélkül számított) 400 000 000 HUF összeget vagy a közbeszerzés tárgyából
származó - szennyvíztisztító telep kivitelezése - árbevétele nem érte el a nettó (áfa nélkül számított) 250 000
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 egy 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/1-3. A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző utolsó 60 hónapos
időszakban teljesített, műszaki átadásátvétellel lezárult jelentősebb, a közbeszerzés tárgyához hasonló építési
referenciamunkáinak ismertetése minimálisan az alábbi adatokkal:
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— a megépített létesítmény megnevezését, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi
adatokat,
— az elvégzett munkák felsorolását, konzorciumi teljesítés esetén a jelen eljárásban részt vevő szervezet által
elvégzett munkákat,
— 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-M/3 pont tekintetében az alkalmasságot a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolással kell igazolni.
M/4. a Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló üzemképes és a
teljesítésre alkalmas eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, az alkalmasság
szempontjából releváns adatait. (A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmasság igazolásához szükséges
számú eszközre.).
M/5. 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 végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumokat,
— a névjegyzékekben való szereplést igazoló Magyar Mérnöki Kamarai vagy ezzel egyenértékű
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló igazolásokat,
— a rendelkezésre állást igazoló iratot.
A rendelkezésre állást bizonyító iratot a szakembereknek kell aláírniuk.
M/6. 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/7. a Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján nyilatkozat a teljesítésben résztvevő szakemberekről, végzettségük,
képzettségük szerinti bontásban.
M/8. a Kbt. 67. § (2) f) pontja alapján ismertesse a környezetvédelemi intézkedéseit, vagy csatolja a
tevékenysége tárgyában érvényes környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítványait. Az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja 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 tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt
is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a vonatkozó igazolást a tíz százalék alatti
alvállalkozó tekintetében is.
A Kbt. 65. § -ának (3) bekezdése szerinti 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.§-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságát ajánlatkérő együttesen
vizsgálja.
Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik
fennáll:
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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 összességében
nem rendelkezik legalább 1 db, min. 500 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep teljesített (műszaki
átadásátvétellel és eredményes próbaüzemmel lezárult) építési referenciájával,
M/2. 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
rendelkeznek továbbá legalább 1 db, min. 500 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep kiviteli terveinek
elkészítését tartalmazó referenciával.
M/3. 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
rendelkeznek továbbá legalább 1 db befejezett (átadásátvétellel lezárult) vízépítési munkával, amely a „FIDIC”
szerinti szerződéses feltételek alapján teljesült.
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Konzorciumban történt teljesítés esetén a minimum
követelményeknek való megfelelés ellenőrzésénél csak a jelen eljárásban részt vevő szervezet tényleges
teljesítése kerül figyelembe vételre.
M/4. 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:
— 3 db, min. 50 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró - rakodó,
— 5 db 3-10 m³-es billenőplatós teherautó,
— legalább 300 m² zsalurendszerrel,
— 1 db, min. 5 t teherbírású autódaru.
M/5. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel és gyakorlati
idővel rendelkező szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozíciónál vehető figyelembe az
alkalmasság vizsgálatakor):
a) Főépítésvezető (1 fő) aki rendelkezik:
— Egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel,
— legalább 5 éves szakmai gyakorlattal műszaki vezetőként mélyépítési 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 (legalább 3 fő), akik mindegyike rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel és,
— legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal, és,
— legalább egy db szennyvíztisztító telep építésében felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai
tapasztalattal.
És akik közül:
— legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1. sz. mellékletben meghatározott,
vízgazdálkodási építmények építése (MV-VZ/A) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkezik,
— legalább 1 fő a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 1. sz. mellékletben meghatározott, építmények
víz, csatorna 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, építmények
villamos szerelési munkái (MV-Ép/ÉV) szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
c) Vezető tervező (legalább 1 fő), aki rendelkezik:
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— Szennyvíztisztító telepek korlátlan tervezői jogosultságával,
— Legalább 5 éves szennyvíztisztító telepek tervezésében szerzett (min. 2 db telep) irányító tervezői
gyakorlattal.
d) Szakági tervezők (szakáganként legalább 1 fő), akik korlátlan tervezői jogosultsággal rendelkeznek az alábbi
szakterületeken, és az elmúlt 3 évben legalább egy szennyvíztisztító telep tervezésében szerzett gyakorlattal
rendelkeznek:
— Tartószerkezetek (T-T),
— Villamos tervezés (V-T),
— Irányítástechnika (HI-T),
— Épületgépészet (ÉG-T).
Minden szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelv tárgyalóképes
ismeretével.
M/6. 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 20 fő éves átlagos statisztikai állományban levő dolgozóval.
M/7. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek a teljesítéshez az alábbi szakemberekkel:
— 5 fő gépkocsivezető,
— 3 fő kotrógépkezelő,
— 2 fő vasbeton szerelő szak-, vagy betanított munkás,
— 1 fő villanyszerelő szakmunkás,
— 2 fő vízvezeték szerelő szakmunkás,
— 2 fő kőműves szakmunkás,
— 2 fő közép- vagy felsőfokú műszaki végzettségű előkészítővel,
— 2 fő felsőfokú műszaki végzettségű.
Termelésirányítóval.
M/8. az ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
együttesen nem rendelkeznek EMAS vagy ISO 14 001 vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált, a tevékenységre vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű olyan
környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

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 ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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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. A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső elektromos energia mennyisége (kWh).
Súlyszám 10
3. A megvalósítandó létesítmény üzemeltetésének első 2 évére eső vegyszermennyiség: 3.1. A megvalósítandó
létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső 90 g/l Cl2 tartalmú nátrium hypoklorid mennyiség (liter) [súlyszám
3]; 3.2. A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső polielektrolit hatóanyag mennyiség (kg)
[súlyszám 3]; 3.3. A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső Fe-III hatóanyag mennyiség
(kg) [súlyszám 2]. Súlyszám 8
4. Jótállási idő (hónap). Súlyszám 8
5. Napi késedelmi kötbér (nettó Egyösszegű Ajánlati Ár %-ában). Súlyszám 4

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 10.5.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 150 000 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.
A dokumentáció ellenértéke az Áfa összegét tartalmazza.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
10.5.2011 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10.5.2011 - 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 JELLEGŰ-E?
Nem
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VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
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
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:
7.6.2011-ben (11:00), 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 tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vásárolja meg.
A Dokumentáció - az ajánlattételi határidő napjának kivételével - átvehető a jelen felhívásban meghatározott
címen munkanaponként 9:00 - 12:00 óra között. Az ajánlattétel 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 (alszempont) esetén: 1-100
pont.
A legjobb (legalacsonyabb Egyösszegű Ajánlati Ár, legalacsonyabb elektromos energia felhasználás,
legalacsonyabb vegyszermennyiség, legtöbb havi jótállás, legmagasabb %-os mértékű napi késedelmi kötbér)
tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként (alszempontonként) a tartalmi
elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása
(22.12.2010) III.A fejezet 1.b) alpontja szerint történik. Ezen belül az 1-3. részszempontnál a ba) alpontnál
(fordított arányosítás), még a 4-5 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 tevőt 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 2 másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az egyes példányokon fel kell
tüntetni hogy "Eredeti" vagy "Másolat". Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
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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
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.
Az M/5. számú alkalmassági feltétellel kapcsolatban bemutatott, 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, MAGYARORSZÁG 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 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
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) 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 tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. (Kbt. 71. § (1) bekezdés).
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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), és az ajánlati nyilatkozatot,
valamint függelékét 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 előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 1 500 000 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, 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 szólnia. 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.
VI.3) 17) Irányadó idő
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
VI.3) 18) 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 19.4.2011-ben 10:00 órától az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt helyszínről indulva 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) 19) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 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.
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VI.3) 20) Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig csatolnia kell a beszerzés
tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 10 000 000 HUF/káresemény és legalább 50 000 000
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 ajánlattételi 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.
Ugyanakkor ilyen adat vagy tény esetében az ajánlattevőknek az ajánlatukban meg kell jelölniük, hogy az
adott adatot, tényt mely ingyenesen, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartás tartalmazza és a nyilvántartás hol (pl. mely honlapon) érhető el.
VI.3) 24) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, vagy attól
eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.
Az ajánlattevőknek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell a megvalósítandó megoldásra
vonatkozó szakmai ajánlatukat (javaslatukat) a dokumentáció részét képező 6. sz. jegyzéknek megfelelő
tartalommal mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén.
Amennyiben az ajánlattevő az indikatív terv szerinti műszaki megoldást választja, akkor az ajánlatban
nyilatkoznia kell arról is, hogy az indikatív tervben foglaltakat megvizsgálta, ellenőrizte, azt megvalósíthatónak
és számára kötelezőnek tartja.
Az indikatív tervben foglaltaktól eltérő műszaki megoldás választása esetében az Ajánlattevőnek igazolnia kell
azt is, hogy a megajánlott műszaki tartalom megfelel a Megbízó Követelményeiben (dokumentáció 3. kötet)
foglaltaknak.
VI.3) 25) Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban zöld szempontokat alkalmaz.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

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

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem 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@kozbeszezesektanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
24.3.2011

26/03/2011
S60
http://ted.europa.eu/TED
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