EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı 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/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
Postai cím:

Baross G. u. 9.
Város/Község:

Nagyatád

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:

7500

Ország:

Magyarország

+36-82-504-501

Ormai István társulási elnök
E-mail:

Fax:

varoshaza@nagyatad.hu

+36-82-504-555

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következı címen szerezhetık be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ 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
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidı, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen

nem

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése” elnevezéső KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú projekt
mőszaki elıkészítése
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatásmegrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérı által
meghatározott követelményeknek
megfelelıen

Bérlet

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

A teljesítés helye

A teljesítés helye
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Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

Nagyatádi Regionális
Szennyvíztársulás
közigazgatási területe
NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

HU232

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
létszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú projekt
mőszaki elıkészítése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

További tárgy(ak)

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

71.24.00.00-2 Építészeti, mérnöki és
tervezési szolgáltatások
71.24.10.00-9 Megvalósíthatósági
tanulmány, tanácsadó szolgáltatás,
elemzés
71.24.40.00-0 Költségszámítás,
költségfelügyelet
71.35.19.14-3 Régészeti
szolgáltatások
71351730-9 Geológiai talajkutatási
szolgáltatások

II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

-

-

-

igen

nem

II.1.8) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség
szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
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II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

A nyertes ajánlattevı feladata mőszaki elıkészítés Ajánlatkérı egy 4.245.700.000,- Ft+ ÁFA
várható teljes beruházási költségő projektjének elıkészítése során. A beruházással Bakháza,
Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany
települések érintettek.
1. rész megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés és a II. fordulós pályázati
dokumentáció elkészítése
A nyertes ajánlattevı feladata a „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú projekt
során Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), költség-haszon elemzés (CBA) és a
II. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása összhangban a vonatkozó jogszabályokkal,
uniós irányelvekkel és normákkal, a KEOP 1.2.0 feltételeivel, illetve az irányadó szakmai
elıírásokkal és szokványokkal.
Ennek keretében:
1. A pályázati adatlapok, mellékletek elkészítése,
2. Az RMT elkészítése a Támogatási Szerzıdés Útvonalterve szerint,
3. A CBA elkészítése,
4. A II. fordulós pályázat elkészítése, a komplett pályázat benyújtása.
A szerzıdésben meghatározott feladatokat a KEOP-7.1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás
pályázatához kidolgozott részletes útmutatók, pályázati adatlapok és kötelezı minták alapján
kell teljesíteni.
2. rész mőszaki tervezés, területi elıkészítı munkálatok
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása,
- engedélyeztetési eljárások lefolytatása,
- létesítési engedélyezési terv készítése csatornahálózatra vonatkozóan, engedélyeztetési
eljárás lefolytatása,
- tendertervek készítése csatornahálózatra (FIDIC piros könyv), és a telepre (FIDIC sárga
könyv).
- régészeti tanulmány elkészítése,
- talajmechanikai szakvélemény, geodézia
4
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A szolgáltatással érintett beruházás becsült összértéke megközelítıleg nettó 4,25 milliárd
forint, melyhez az alábbi mőszaki paraméterek csatlakoznak:
Szennyvízelvezetés:
50 990 fm NÁ 200-as gravitációs csatorna
3 595 db NÁ 150 –es gravitációs bekötés (37 070 fm)
55 db Házi beemelı
58 313 fm Szennyvíznyomócsı (ebbıl továbbító 47 103 fm)
28 db Szennyvízátemelı (ebbıl 11 db továbbító)
A szennyvíztisztító bıvítés:
Párhuzamos technológiai sorú eleveniszapos biológiai tisztítás szervesanyag-eltávolítással,
nitrifikációval, denitrifikációval, iszapsőrítéssel, víztelenítéssel, gyorskomposztálással. A
biológiai tisztítás kiegészítésre kerül szimultán vas-só adagolással a foszforeltávolítás
hatékonyságának növelése érdekében. (technológiai blokkséma mellékelve).
Tervezett szervesanyag eltávolító kapacitás:

43 916 LE (2635 kg BOI5/d)

Hidraulikai kapacitás (változatlan):

7500 m3/d

A jelenlegi szennyvíztisztító telep (2173 hrsz.) területén a jelenlegi szennyvíztisztítási
technológia települési tisztító vonalának kapacitásbıvítése és az ehhez szükségesen
kapcsolódó technológiai változtatások.
A feladatok pontos meghatározását, a minıségi és teljesítmény követelmények további
részleteit az ajánlati dokumentációban található közbeszerzési mőszaki leírás tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 87
VAGY:

144 000

és

Pénznem: HUF

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban:
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nem

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

02/03/2010

vagy napokban:
(nap/hó/év)

befejezés

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

20/02/2011

(nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér mértéke az ajánlattevı megajánlásának megfelelıen.
Meghiúsulási kötbér mindkét rész vonatkozásában: vállalási ár 10%-ának megfelelı összeg
Hibás teljesítési kötbér 1. rész vonatkozásában:500.000,- Ft; 2. rész
vonatkozásában:1.000.000,- Ft
Jólteljesítési biztosíték: 1. rész vonatkozásában:750.000,- Ft; 2. rész
vonatkozásában:3.500.000,- Ft
A biztosítékot nyertes ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdéskötésig kell ajánlatkérı
rendelkezésére bocsátania. A biztosíték teljesíthetı a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Az ajánlattevınek a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek nyújtásának módjáról,
formájáról külön kell nyilatkoznia az ajánlatban.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérı elıleget nem fizet.
Ajánlatkérı részenként külön számla benyújtására biztosít lehetıséget a mindenkori
Támogatási Szerzıdésben ismertetett kifizetési ütemtervnek megfelelıen. A kifizetések
utólag, az ajánlattevınek a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítését
követıen átutalással történnek, a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján, a kincstári fizetési rendnek
megfelelıen.
A vonatkozó jogszabályok:
− A kifizetés a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások
elıkészítése fejezeti kezeléső elıirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005.
(VIII.22.) TNM rendelet
− Az elıirányzat felhasználásának általános feltételeit az államháztartás mőködési rendjérıl
6
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szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
− a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
− a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
− a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási
szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet
Az ajánlatkérı a Kohéziós Alapból és központi költségvetésbıl vissza nem térítendı
támogatásban részesült, mely támogatás a jelen közbeszerzési eljárás vissza nem igényelhetı
ÁFA nélkül számított költségének 85 %-a, a fennmaradó költségeket az ajánlatkérı viseli.
Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések pénzneme a forint.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben)

Nem kötelezı.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)

igen

nem

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt.
60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá
tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg - a 71. § (1)
bekezdésének b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
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Igazolási mód:
Az ajánlattevınek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti esetben - a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetıleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén ajánlattevık) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követı nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdések és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. §
(1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján az
ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
szerzıdés
teljesítéséhez
szükséges
pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolandó:
a./ pénzügyi
nyilatkozattal;

intézménytıl

származó

b./ az elızı legfeljebb háromévi teljes
forgalmáról és ugyanezen idıszakban a
közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozatával, attól függıen, hogy az
ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján:

a./ Alkalmatlan az ajánlattevı, valamint a
közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha az ajánlati felhívás
feladásától számított megelızı 12 hónapban
bármelyik élı pénzforgalmi számláján volt
sorban álló tétel.
b./ Alkalmatlan az ajánlattevı, valamint a
közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha az elızı három évi teljes
forgalmának, valamint ugyanezen idıszakban
a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmának
éves átlaga nem éri el az 1. rész esetében
(részletes megvalósíthatósági tanulmány
készítése, költség-haszon elemzés készítése és
II.
fordulós
pályázati
dokumentáció
összeállítása) a nettó 12.000.000.- Ft, a 2. rész
esetében (mőszaki tervezés, területi elıkészítı
munkálatok) a nettó 56.000.000,- Ft összeget.
Az
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ajánlattevınek

és

a

tíz
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százalékát

Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) erıforrására is
támaszkodhat. Ebben az esetben köteles
igazolni a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a 4.§
3/E pontjában foglaltaknak megfelelıen azt
is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges
erıforrások rendelkezésre állnak majd a
szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.

9

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak,
illetve
a
közös
ajánlattevıknek a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság b./ pontjában foglaltaknak
együttesen, az a./ pontban foglaltaknak különkülön kell megfelelniük.
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III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az
ajánlattevınek és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának
a
szerzıdés
teljesítéséhez
szükséges
mőszaki,
illetıleg
szakmai
alkalmassága
szolgáltatás megrendelése esetében figyelemmel
annak
jellegére,
mennyiségére, rendeltetésére, továbbá
arra, hogy az alkalmasságot különösen a
szakértelemre,
hatékonyságra,
tapasztalatra
és
megbízhatóságra
tekintettel lehet megítélni – igazolandó:
1) az elızı legfeljebb három év
legjelentısebb
szolgáltatásainak
ismertetésével (legalább a teljesítés
ideje, a szerzıdést kötı másik fél, a
szolgáltatás
tárgya,
továbbá
az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölésével);
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1) a) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója az 1. rész tekintetében, ha
nem
rendelkezik
a
közbeszerzés
tárgyaként meghatározott tevékenységi
területen (részletes megvalósíthatósági
tanulmány
készítése,
költség-haszon
elemzés készítése és II. fordulós pályázati
dokumentáció összeállítása) az elızı
három évben összesen:
• 1 db, a KSZ-hez jóváhagyásra
benyújtott KEOP 1.2.0 pályázat
részletes
megvalósíthatósági
tanulmány
(RMT)
készítésére
vonatkozó olyan legalább 7
település
csatornahálózatának
megépítését
és/vagy
bıvítését
magában foglaló beruházáshoz
kapcsolódó
szolgáltatással,
amelynek vagy az értéke eléri a
legalább nettó 12.000.000.- forintot,
vagy
amely
szolgáltatáshoz
kapcsolódó
beruházás/projekt
mőszaki
tartalma
szerinti
csatornahálózat legalább 25 km
gravitációs
és
25
km

2. szabvány őrlap - HU

nyomóvezetékre vonatkozott és
legalább
12
db
átemelıvel
rendelkezett,
• 1
db
teljesített
(befejezett)
szolgáltatással, amelyek KEOP
1.2.0
pályázat
2.
fordulós
adatlapjának
elkészítésére
vonatkozott.
1) b) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója a 2. rész tekintetében, ha
nem
rendelkezik
a
közbeszerzés
tárgyaként meghatározott tevékenységi
területen (mőszaki tervezés, területi
elıkészítı munkálatok) az elızı három
évben összesen:
• legalább 1db 6000 m³/nap hidraulikai
kapacitású
kommunális
szennyvíztisztító telep minimum nettó
620.000.000.- Ft értékő bıvítésére
készített
közbeszerzési
mőszaki
tervdokumentációjának elkészítésére
vonatkozó
teljesített
tervezési
szolgáltatással, amelyben vagy a
szolgáltatással érintett szennyvíztelep
35.000 LE biológiai tisztítókapacitású
volt vagy amely szolgáltatás értéke
elérte a 13 millió forintot
• legalább 1 db, legalább 7 település
csatornahálózatának
megépítését
és/vagy bıvítését magában foglaló
beruházáshoz kapcsolódó teljesített
szolgáltatással, amely vagy egy
legalább 25 km gravitációs és 25 km
nyomóvezetékre vonatkozó és legalább
12 db átemelıvel történı bıvítésének
közbeszerzési
mőszaki
tervdokumentációjának
elkészítését
tartalmazta vagy amely szolgáltatás
értéke elérte a 30 millió forintot
2)
azoknak
a
szakembereknek
(szervezeteknek), illetıleg vezetıknek a
megnevezésével,
képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a
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2) a) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója az 1. rész tekintetében, ha
nem rendelkezik legalább az alábbi
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teljesítésbe,
különösen
bemutatásával,
akik
a
ellenırzésért felelısek;

azok
minıség-

szakemberekkel:
• 1 fı projektvezetı
Végzettség: Okleveles (egyetemi)
építımérnök végzettség az alábbi
szakon: vízépítés
Képzettség:
legalább 5 év szakmai gyakorlat,
melynek
során
közremőködött
legalább 1 db Európai Unió által
finanszírozott
olyan
pályázat
elkészítésében,
mely
pályázat
alapján
megvalósuló
projekt
tartalmazta legalább 7 település
csatornahálózatának
megépítését
és/vagy bıvítését, továbbá az
ugyanezen
beruházás/projekt
mőszaki
tartalma
szerinti
csatornahálózat legalább 25 km
gravitációs
és
25
km
nyomóvezetékre vonatkozott és
legalább
12
db
átemelıvel
rendelkezett
• 1 fı közgazdász, aki legalább 3 db
EU
támogatási
kérelem
benyújtásához kapcsolódó CBA-t
(költség-hatékonysági vizsgálatot)
készített el az elmúlt 3 évben
• 1 fı szakemberrel, aki a
minıségellenırzésért felelıs.
2) b) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója a 2. rész tekintetében, ha
nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel, melyek rendelkeznek
Magyarországon érvényes vezetı tervezıi,
tervezıi
jogosultsággal
az
alábbi
szakirányokban:
• 1 fı víziközmő hálózat tervezı (VZ-T),
aki rendelkezik legalább 5 éves
csatornahálózat tervezési gyakorlattal
• 1 fı szennyvíztisztító telep létesítményi
tervezı (VZ-T), aki rendelkezik
legalább 5 éves szennyvíztisztító telep
tervezési gyakorlattal
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• 1 fı szennyvíztisztítási technológia
tervezı (VZ-T), aki rendelkezik
legalább 5 éves szennyvíztisztító
telepek technológiájára vonatkozó
tervezési gyakorlattal
• 1 fı villamosmérnöki tervezı (V-T)
• 1 fı víziközmővek létesítményi és
technológiai gépészeti tervezı (GP-T)
• 1 fı tartószerkezeti tervezı (T-T)
• 1
fı
szakemberrel,
aki
a
minıségellenırzésért felelıs
• 1 fı talajmechanikai tervezı (GT-T)
• 1 fı geodéziai (GD-T) tervezı
Valamennyi szakembernek rendelkeznie
kell a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismeretével.
3) a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök,
berendezések,
illetıleg
mőszaki felszereltség leírásával;

4) a minıség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek leírásával;

Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) erıforrására is
támaszkodhat. Ebben az esetben köteles
13

3) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója a 2. rész tekintetében, ha
nem rendelkeznek legalább 2 db
AUTOCAD vagy azzal egyenértékő, CADalapú vagy azzal egyenértékő (és
kompatibilis) tervezı szoftverrel, valamint
a
szoftver
futtatására
alkalmas
számítástechnikai eszközökkel.

4) a) Alkalmatlan az ajánlattevı és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha nem rendelkezik a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó ISO
14001 és ISO 9001 vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettıl
származó
azzal
egyenértékő
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékő
minıségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.

Az ajánlattevınek és a tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak,
illetve
a
közös
ajánlattevıknek a mőszaki, szakmai
2. szabvány őrlap - HU

igazolni a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a alkalmasság feltételeinek együttesen kell
4.§
3/E
pontjában
foglaltaknak megfelelniük.
megfelelıen azt is, hogy a szerzıdés
teljesítéséhez
szükséges
erıforrások
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés
teljesítésének idıtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések (adott esetben)

igen

nem

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott
A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek
nevét és képzettségét?
igen
nem
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık 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 jelentkezık létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevık 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
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetıben
meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. Vállalási ár (nettó Ft)

7

6.

Súlyszám

7.

2. Teljesítési napok száma
4
(nap)
3. Késedelmi kötbér (Ft/nap)

3

4. A teljesítés biztonsága
érdekében tett intézkedések
bemutatása

3

8.
9.
10.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a HL-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
/S

-

/

/

(nap/hó/év)

-

/
/

/
/

(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:

/S

Hirdetmény száma a HL-ben:

/S

16

(nap/hó/év)
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IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 01/02/2010 nap/hó/év)

Idıpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000.-

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A

vételárat (nettó 50.000.- forint) a Buda Ügyvédi Iroda Citibank
Zrt-nél vezetett 10800014-80000006-11666675 számú számlájára történı befizetéssel,
illetve átutalással kell kiegyenlíteni. Az átutalási/befizetési megbízáson fel kell tüntetni:
“Nagyatád mőszaki elıkészítés”

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı
Dátum: 01/02/2010
(nap/hó/év)

Idıpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

/

Dátum:

/

(nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)

02/03/2010 -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:

vagy nap(ok)ban:

(az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

01/02/2010

Hely (adott esetben): Buda

(nap/hó/év )

Idıpont: 10:00

Ügyvédi Iroda, 1132 Budapest, Váci út 30. V. em., Gaius tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

nem

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot:

„Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének
fejlesztése” elnevezéső KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú projekt
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1.) Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. §-ra tekintettel teljes körben
biztosítja.
2.) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
3.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjára
tekintettel az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszámok 1-100-ig terjednek. Ajánlatkérı részenként külön
értékel.
Az értékelést a felülrıl történı arányosítás elvével végzi az ajánlatkérı, azaz a
legkedvezıbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a
vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kapja.
4.) Az értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlásaikat ajánlatkérık az
alábbiak figyelembe vételével tegyék meg:
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a.

Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a Teljesítési napok száma
(nap) értékelési részszempontra adott megajánlások tekintetében elıírja, hogy
ajánlattevık az értékelési szempontra tett megajánlásaikat a dokumentációban
feltüntetett táblázat alakalmazásával annak figyelembe vételével tegyék meg,
hogy az 1. rész esetében RMT/CBA készítést legkésıbb 2010. május 15.
napjáig, a pályázati dokumentáció összeállítását 2011. február 20. napjáig; a
2. rész esetében a tervdokumentációt legkésıbb 2010. augusztus 1. napjáig,
míg a FIDIC piros könyv szerinti kiviteli tervet a csatornahálózat fejlesztése
vonatkozásában és a FIDIC sárga könyv szerinti tendertervet a
szennyvíztisztító és a komposztáló telep vonatkozásában 2010. december 31.
napjáig; a régészeti felmérést legkésıbb 2010. július 30. napjáig, az egyéb
terület-elıkészítı munkákat (talajmechanika, geodézia) 2010. május 15.
napjáig el kell végeznie.

b.

Az Ajánlattevık a késedelmi kötbér értékelési részszempont keretében
részenként, napi késedelmi kötbérre tehetnek megajánlásokat azzal, hogy az
Ajánlatkérı a napi 150.000,- forint feletti megajánlásokat többletpontszámmal
nem értékeli (értékelési limit), arra az egyébként adható maximális
pontszámot adja. Ajánlatkérı a türelmi idıt kizárja.
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c.

A teljesítés biztonsága érdekében tett intézkedések bemutatása
részszempont: Figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérınek különösen fontos
érdeke főzıdik a teljesítéshez, annak határidıre és megfelelı minıségben
történı megvalósulásához, Ajánlattevık ezen bírálati szempont keretében az
ISO EN 10005:2005 szerint be kell mutatniuk teljesítésüket, hogy a
szolgáltatás szerzıdésszerő teljesíthetıségének érdekében milyen a teljesítés
biztonsága érdelében tett intézkedéséket kívánnak érvényre juttatni.

Az értékelési szempontokra vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció
tartalmazza.
5.) Az ajánlatkérı az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amennyiben
ajánlattevı kizárólag egy részre kíván ajánlatot tenni, a biztosíték összege:
500.000,- Ft; mindkét részre történı ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték
összege:1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet
készpénz befizetése Ajánlatkérı Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
10403954-49565149-57521708 számú számlájára; vagy teljesíthetı biztosítási
szerzıdés alapján kiállított - készfizetı kezességvállalást tartalmazókötelezvénnyel; vagy teljesíthetı bankgaranciával. Az ajánlati biztosíték
nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlattól elkülönülten, borítékba zártan kell
csatolni. Az ajánlati biztosítékot legkésıbb az ajánlattételi határidıig kell
rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérı kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után
kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59.§ (5) és (6)
bekezdései az irányadóak. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásával
kapcsolatos részletes elıírásokat a dokumentáció tartalmazza.
6.) Az ajánlatkérı kiköti, hogy személyesen az ajánlatokat leadni csak
munkanapokon 09.00 órától 12.00 óráig (az ajánlattételi határidı lejártának
napján 10.00 óráig) lehetséges. Az ajánlat postai megküldése esetén az
ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az
ajánlattételi határidı lejártának napján 10.00-ig be kell érkeznie. Az ajánlatok
beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevık
kötelesek viselni!
7.) Az ajánlatkérı a Kbt. 20. § (3) bekezdése értelmében elıírja, hogy a
közbeszerzési eljárás során igazolások, nyilatkozatok eredeti vagy hiteles
másolatban nyújthatók be. Az ajánlatkérı hiteles másolatnak a közjegyzı által
hitelesített, valamint közigazgatási szerv, bíróság által hitelesítési záradékkal
ellátott másolatot tekinti.
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az
erıforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási
címpéldányát (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékő okmányát). Amennyiben
az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, és az erıforrás szervezet képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére a gazdasági társaság munkavállalóját képviseleti
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joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a cégszerően aláírt meghatalmazást
és a meghatalmazott munkavállaló aláírási mintáját.
9.) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés
és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvő nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a
benyújtásra kerülı igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
ajánlattevı köteles mellékelni a magyar nyelvő fordításokat annak szem elıtt
tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevınek kell
viselnie.
10.)
Az ajánlattevı ajánlatában részenként csatoljon nyilatkozat formájában
megtett összefoglaló táblázatot, arról hogy a mőszaki szakmai alkalmasság
feltételeinek az ajánlatában becsatolt mely dokumentummal, dokumentumokkal
felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az
alkalmassági követelmény megfelelı azonosítására szolgáló számot (pl. AF
III.2.3. a. vagy b/1 pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat
tartalmazza: alkalmassági követelmény azonosítása; az ajánlattevınek az
alkalmassági feltételnek való megfelelésének bemutatása (rövid leírás,
ismertetés, megnevezés); az ajánlattevınek az alkalmassági feltételnek való
megfelelésre vonatkozó dokumentumainak oldalszáma(i). Jelen táblázatnak
összefoglaló jellegőnek kell lennie, azaz az alvállalkozók és esetleges erıforrás
szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.
11.)
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges
felelısségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerzıdést) legalább az
alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevık között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevıt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevık
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat aláírása módját;
tartalmazza, hogy a közös ajánlattevık nyertesség esetén a szerzıdésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelısséget vállalnak;
megadja, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek
egymás között, tartalmazza a vezetı konzorciumi tag megjelölését, aki felel a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés végrehajtásáért, a
kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján
érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve
bontó feltételtıl és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától.
12.)

Ajánlatkérı a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelıen jár el.

13.)
A felhívás III.2.2) pont igazolási mód a./ pontjában foglaltak alapján
valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolni kell a számlát vezetı
pénzügyi intézménytıl származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlati
felhívás feladásánál napjánál nem régebbi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
számláin volt-e sorban álló tétel az ajánlati felhívás feladásától számított
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megelızı 12 hónapban.
14.)
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı, illetve a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
képviseletére jogosult személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
ajánlatban szereplı okiratokkal igazolt számlavezetı pénzintézeteken kívül más
hitelintézetnél számlát nem vezet.
15.)
Az aláírásra jogosult és a pénzforgalmi jelzıszámok ellenırzése
tekintetében ajánlatkérı elıírja, hogy ajánlattevık, illetve a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) az ajánlatban csatolják az ajánlati felhívás feladásánál nem
régebbi cégkivonatuk eredeti, vagy hiteles másolati példányát.
16.)
A felhívás III.2.2) pont igazolási mód b./ pontjában „az elızı legfeljebb
három év” kitétel alatt Ajánlatkérı az elızı három naptári évet érti, forgalom
tekintetében pedig a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevételére
vonatkozó számítási módszer alapján az adott naptári évre vonatkozó értéket
kell megadni.
17.)
A felhívás III.2.3) pont 1) pontjában az „elızı legfeljebb három év” kitétel
alatt a jelen ajánlati felhívás feladását megelızı 36 hónapot érti Ajánlatkérı. A
bemutatásnál elegendı kitérni az alkalmassági elıírásoknak megfelelı számú
szolgáltatásra. A bemutatásnak – az adott rész vonatkozásában külön-külön tartalmazni kell a jogszabályi minimumon túl legalább a következı adatokat: a
kezdési és a befejezési határidı pontos (naptári napban megadott) megjelölését,
továbbá meg kell jelölni a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát. A
bemutatott szolgáltatásokat a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint kell alátámasztani
18.)
Amennyiben ajánlattevı a jelen felhívás III.2.3) 1) pontjában elıírt
alkalmassági feltételt olyan szolgáltatással kívánja igazolni, amely konzorciumi,
vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérı azt a szolgáltatást fogadja
el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az
elıírt feltételt (kérjük emiatt a szolgáltatások bemutatásánál adják meg a saját
teljesítés mértékét HUF-ban vagy naturáliában - az alkalmasság megítéléséhez
szükséges mőszaki mennyiségi tartalomban). Ajánlattevık egy szolgáltatással
több alkalmassági feltételnek is megfelelhetnek.
19.)
A felhívás III.2.3) pont 2) pontjában a szakember megnevezése és
képzettsége tekintetében kerüljön csatolásra részletes szakmai önéletrajz, a
képzettség igazolása tekintetében, amennyiben rendelkezésre áll, kerüljön
csatolásra a képzettséget igazoló okirat. Azon szakemberek esetében, akiket nem
saját állományúként nem munkaviszonyban alkalmaznak, az ajánlatnak
tartalmaznia kell olyan szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember
kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevı nyertessége esetén a szerzıdés
teljesítésében közremőködik az ajánlatban szereplı beosztásban, és nincs más
olyan kötelezettsége a jelzett idıszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerzıdés
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teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlatkérı lehetıvé teszi, hogy megfelelı jogosultság birtokában ugyanazon
személy több pozíciót is betölthet, azzal a megkötéssel, hogy a 2. rész esetében
legalább 3 szakembert be kell vonni a teljesítésbe.
20.)
A felhívás III.2.3) pont 3) pontjában ajánlattevı a leírásban jelölje meg az
eszköz, berendezés, mőszaki felszereltség egyedi azonosítóját (pl. nyilvántartó
lap, vagy nyilvántartási szám, stb.), és az elıírt technikai eszköz rendelkezési
jogát (tulajdonjog, bérlet, lízing stb.). Amennyiben az eszköz nem saját
tulajdonában áll, úgy a rendelkezés jogát is igazolnia kell megfelelı okirattal
(bérleti szerzıdés, elıszerzıdés, stb.).
21.)
A Kbt. 13. § (4) bekezdésre tekintettel az ajánlatkérı a beszerzés tárgyának
specifikumaira tekintettel szigorúbb szabályokat határoz meg, mint a minısített
ajánlattevıi követelményrendszer.
Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a K.É. 2009. évi 111. számában (2009.
szept. 23.) a Közbeszerzések Tanácsa által közétett, a Kbt. 60-62. §-aiban
meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolásával kapcsolatos
útmutatóra. Az ajánlattevınek az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet
vonatkozásában külön nyilatkoznia kell arra, hogy a kizáró okok fenn nem
állását – a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a 63/A. § (1) bekezdése szerint –
ajánlatában igazolja, vagy azokat csak nyertessége esetén nyújtja be. Ha az
ajánlattevı (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó
szervezet) egyes, a kizáró okok fenn nem állásának igazolásával összefüggı
iratokat csatolni kíván, úgy a nyilatkozatban azokat meg kell jelölnie.

22.)

23.)
A jelen eljárásban feltüntetett idıpontok a közép-európai idı (CET) szerint
értelmezendıek.
24.)
Ajánlattevık külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési
eljárásban kapcsolattartójuknak kijelölt természetes személy nevét, beosztását,
postai címét, kézbesítési címét, faxszámát, vonalas telefonszámát, valamint email címét.
25.)
A dokumentációban található szerzıdéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
26.)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére; a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés a-c) pontjaira; a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére; a Kbt. 72.§ -ra vonatkozó
nyilatkozatot.
27.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson
minimálisan a következıket kell feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az
ajánlattételi határidı lejártáig NEM BONTHATÓ FEL. Az ajánlatot
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megbonthatatlanul összefőzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva pozitív
egész számokkal (1,2,3…) az oldalakat (annak tartalmától vagy írott vagy nem
írott mivoltától függetlenül), egy + három példányban kell benyújtani, melyek
közül az eredetit "eredeti", a másolatokat pedig "másolat" felirattal kell
megjelölni.
28.) A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevı köteles tájékozódni a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése
során meg kell felelni.
29.)
A Kbt. 80.§ (3) bekezdésének megfelelı bontási eljárás érdekében az
ajánlattevık az ajánlat elején csatoljanak azon részek (ek) vonatkozásában külön
olvasólapot, melyre ajánlatot kívánnak tenni, és amelyen a Kbt. 80.§ (3)
bekezdésének megfelelı tartalmat tüntetik fel (ajánlattevı neve, címe; vállalási
ár (Ft); Teljesítési napok száma (nap); késedelmi kötbér (Ft/nap); a teljesítés
biztonsága érdekében tett intézkedések bemutatása) Az ajánlat elején lévı
olvasólapo(ka)t gépelt vagy nyomtatott formában kell elkészítni és az arra
jogosult, illetıleg az általa meghatalmazott személy(ek)nek, cégszerően alá kell
írni.
30.)
Árfolyamok: Ajánlatkérı az összegek meghatározásakor 1 EUR= 270,- Ft
alapján készítette, az ajánlattevık az ajánlattételnél ezen árfolyamot vegyék
figyelembe.
31.)

Az eredményhirdetés tervezett idıpontja és helyszíne:
2010. február 15. 10.00 óra ; Buda Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 30.
V. em., Gaius tárgyaló

32.)

A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2010. március 2.

33.)

A Kbt. 6.§ (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörtént.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím:

Margit krt. 85.
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1024

Magyarország

E-mail:

Telefon:

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
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Internetcím (URL):

Fax:

www.kozbeszerzes.hu

+36-1-336-7778

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

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím:

Margit krt. 85.
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1024

Magyarország

E-mail:

Telefon:

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu

+36-1-336-7776

Internetcím (URL):

Fax:

www.kozbeszerzes.hu

+36-1-336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:

Buda Ügyvédi Iroda
Postai cím:

Váci út 30. V. em.
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1132

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

+36-1-383-0153

Címzett:

Dr. Szőcs Gabriella
E-mail:

Fax:

szucs.gabriella@budadr.hu

+36-1-383-0154

Internetcím (URL):

www.budadr.hu
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ IRATOK (A
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETİK
Hivatalos név:

Buda Ügyvédi Iroda
Postai cím:

Váci út 30. V. em. Titkárság
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1132

Magyarország
Telefon:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr.
E-mail:

+36-1-383-0153

Szőcs Gabriella

Fax:

szucs.gabriella@budadr.hu

+36-1-383-0154

Internetcím (URL):

www.budadr.hu
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Buda Ügyvédi Iroda
Postai cím:

Váci út 30. V. em. Titkárság
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1132

Magyarország
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1
MEGHATÁROZÁS: Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke
csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.02008-0224 azonosítószámú projekt elıkészítése során részletes megvalósíthatósági tanulmány,
költség-haszon elemzés és a II. fordulós pályázati dokumentáció készítıjének kiválasztása
A RÉSZ SZÁMA

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú
projekt elıkészítése során részletes megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés
és a II. fordulós pályázati dokumentáció készítıjének kiválasztása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

71.24.10.00-9 Megvalósíthatósági
tanulmány, tanácsadó
szolgáltatás, elemzés
71.24.40.00-0 Költségszámítás,
költségfelügyelet

További tárgyak

-

-

-

-

3) MENNYISÉG

Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés és a II. fordulós pályázati
dokumentáció elkészítése
A nyertes ajánlattevı feladata a „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú
projekt során Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), költség-haszon elemzés
(CBA) és a II. fordulós pályázat elkészítése és benyújtása összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal, uniós irányelvekkel és normákkal, a KEOP 1.2.0 feltételeivel, illetve az
irányadó szakmai elıírásokkal és szokványokkal.
Ennek keretében:
1. A pályázati adatlapok, mellékletek elkészítése,
2. Az RMT elkészítése a Támogatási Szerzıdés Útvonalterve szerint,
3. A CBA elkészítése,
4. A II. fordulós pályázat elkészítése, a komplett pályázat benyújtása.
A szerzıdésben meghatározott feladatokat a KEOP-7.1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás
pályázatához kidolgozott részletes útmutatók, pályázati adatlapok és kötelezı minták alapján
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kell teljesíteni.
Pénznem: HUF

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
és

VAGY:

között Pénznem:

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az idıtartam hónapban:
VAGY

Kezdés
Befejezés

vagy napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

02/03/2010 (nap/hó/év)
20/02/2011 (nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

-------------------------------------- (E mellékletbıl szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelıen) -----------------------------------------

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2
MEGHATÁROZÁS: Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke
csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.02008-0224 azonosítószámú projekt elıkészítése során mőszaki tervezés és területi elıkészítı
munkálatok elvégzése (régészeti tanulmány elkészítése, talajmechanika, geodézia)
A RÉSZ SZÁMA

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerzıdés keretében „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése elnevezéső” KEOP-7-1.2.0-2008-0224 azonosítószámú projekt
elıkészítése során mőszaki tervezés és területi elıkészítı munkálatok elvégzése (régészeti tanulmán
elkészítése, talajmechanika, geodézia)
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

További tárgyak
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Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

71.24.00.00-2 Építészeti, mérnöki
és tervezési szolgáltatások

-

-

71.35.19.14-3 Régészeti
szolgáltatások
71351730-9 Geológiai
talajkutatási szolgáltatások

-

-
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3) MENNYISÉG

Mőszaki tervezés, területi elıkészítı munkálatok
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása,
- engedélyeztetési eljárások lefolytatása,
- létesítési engedélyezési terv készítése csatornahálózatra vonatkozóan, engedélyeztetési
eljárás lefolytatása,
- tendertervek készítése csatornahálózatra (FIDIC piros könyv), és a telepre (FIDIC sárga
könyv).
- régészeti tanulmány elkészítése,
- talajmechanikai szakvélemény, geodézia
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY:

és

Pénznem:
között Pénznem:

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az idıtartam hónapban:
VAGY

Kezdés
Befejezés

vagy napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

02/03/2010 (nap/hó/év)
31/12/2010 (nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL
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