KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Onga Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Rózsa u. 18.
Város/Község
Onga

Postai irányítószám:
3562

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
46/543-000

Címzett:
Onga Nagyközség Önkormányzata
E-mail:
onga@onga.hu

Fax:
46/464-290

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.onga.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következı címen szerezhetı be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítı iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
[ ] Központi szintő

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintő

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés
g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) Fİ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRİK
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRİK
[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása
és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülıtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérık nevében
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérıkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerzıdéshez rendelt elnevezés: „Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése”
projekthez kapcsolódó FIDIC mérnök/mőszaki ellenıri tevékenység ellátása.
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás
megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet

Szolgáltatási kategória
száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: A projekttel érintett Onga-Ócsanálos kül- és belterületei.
NUTS-kód: HU 311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevıvel

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Megbízási szerzıdés „Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” projekthez kapcsolódó
FIDIC mérnök/mőszaki ellenıri tevékenység ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71631000-0
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
(adott esetben, csak számokkal)
„Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” projekt eredményes megvalósításának a FIDIC
szerzıdéses feltételek szerinti mérnöki feladatok, valamint a mőszaki ellenıri feladatok
ellátása.
— A Projekt megvalósítására kötött szerzıdések szerinti létesítmények maradéktalan,
igazoltan a minıségi elıírásoknak megfelelı megvalósításának kikényszerítése;
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértı és egyéb személyzet biztosítása, a
vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenırzése;
— Közremőködés a mőszaki átadás-átvételi eljárást követı folyamatokban a jótállási
idıszak alatt;

— A meglévı és megszerzendı engedélyek ellenırzése, azok érvényességének
nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó elıírásaik idıbeli követése,
továbbá a teljesítés követése;
Mérnöki/mőszaki ellenıri feladatok ellátása pályázati dokumentáció szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerzıdések esetében a további szerzıdések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) idıtartam hónapban vagy napban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés: 2013. május 31.

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerzıdés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából
történik.
A pénzügyi fedezet az ajánlatkérınek pályázati forrásként áll rendelkezésre. Az
ellenszolgáltatás - Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint - a szerzıdésszerő teljesítést követıen
kiállított és leigazolt számla ellenében átutalással kerül megfizetésre, az Art. 36/A.§

rendelkezéseinek figyelembevételével.
Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések pénzneme a forint.
A vállalkozó 3 részszámla és végszámla benyújtására jogosult a kifizetési ütemterv szerint.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre
vonatkozó elıírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt nyilatkozatok:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevı sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı, akivel szemben az
alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevıvel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevıvel), alvállalkozójával
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıvel szemben a Kbt.
56.§ (1) bekezdésében, az 56.§ (2) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdés d) pontban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplıt, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı külön-külön), a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12.§ szerint kell nyilatkozni arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı
tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerzıdés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıt. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı maga is nyilatkozhat.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G.1.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevı a szerzıdés
teljesítésére, ha
G.1.
Bármely
pénzforgalmi
számláján
–
nyilatkozata / pénzintézetének nyilatkozata
alapján – 30 napot meghaladó sorban álló
tétele volt.

A Kr. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi
számlavezetı
pénzügyi
intézménytıl, valamennyi számlájáról
szóló, az eljárást megindító felhívás
megküldésétıl nem régebben kiállított
igazolását
az alábbi tartalommal:
= mióta vezeti a gazdálkodó szervezet
bankszámláját
= számláján az eljárást megindító felhívás G.2.
megküldését megelızı 12 hónapban 30 Az ajánlattevınek vagy jogelıdjének mérleg
napot meghaladó sorban állás volt-e.
szerinti eredménye az eljárást megindító
felhívás megküldését megelızı két lezárt
Igazolási mód:
üzleti évben negatív volt.
Az
ajánlattevı
arra
vonatkozó
nyilatkozata, hogy megfelel az ajánlatkérı
által elıírt alkalmassági követelményeknek
(Kr. 14. § (8) bekezdés).
G.2.
A számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló – kiegészítı mellékletek nélkül
- az elıírt üzleti évekre vonatkozóan (Kr.
14. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozata,
hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt
alkalmassági követelményeknek (Kr. 14. §
(8) bekezdés).
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevınek (közös Ajánlattétel
esetén minden tagnak) a mőszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia és az
ennek megfelelı alkalmassági feltételeknek
megfelelnie:

M.1.
Ha
az
eljárást
megindító
felhívás
megküldését megelızı 36 hónapban nem
rendelkezik
összesen 3 db EU-s
támogatással megvalósuló projekt mőszaki
ellenıri referenciával, melybıl 1 db FIDIC
rendszerben
valósult
meg.

Alkalmatlan az ajánlattevı

M.1.
Az eljárást megindító felhívás megküldését M.2.

megelızı
36
hónapban
teljesített
szerzıdéseinek ismertetése (Kr. 15. § (3)
bekezdés a) pont).
Igazolási mód:
Az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozata,
hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt
alkalmassági követelményeknek (Kr. 17. §
(6) bekezdés).
M.2.

Ha
nem
rendelkezik
szakemberekkel :

az

alábbi

Mérnök:
- 1 fı felsıfokú végzettségő, FIDIC Mérnöki
referenciával, érvényes ME-M-I mőszaki
ellenıri szakvizsgával rendelkezı szakember
Mőszaki ellenır:
- 1 fı egyetemi végzettségő és vízügyi
mőszaki ellenıri szakvizsgával rendelkezı
szakember (ME-VZ-I)

Azoknak a szakembereknek illetıleg
vezetıknek a megnevezése, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket
be kíván vonni a teljesítésbe. Kr. 15. § (3)
bekezdés d) pontja.
Igazolási mód:
Az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozata,
hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt
alkalmassági követelményeknek (Kr. 17. §
(6) bekezdés).
III.2.4) Fenntartott szerzıdésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerzıdés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [x] igen [ ] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı
személyek nevét és képzettségét
[] igen [x ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérık
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

Közszolgáltató ajánlatkérık
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

[] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében nyílt

[X ] Hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás elsı
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplık tervezett száma: 3
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [x ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)

[x] A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésrıl:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelı rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdetı felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítı iratok vagy ismertetık beszerzésének feltételei
(adott esetben) Közvetlenül megküldésre kerül az ajánlattevık részére az ajánlati felhívás
és a dokumentáció.
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: (év/hó/nap ) Idıpont:

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidı
Dátum: 2012/02/27 (év/hó/nap) Idıpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére
(részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következı hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az idıtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum:2012/02/27 (év/hó/nap) Idıpont: 10.00 óra
Hely: Onga Nagyközség Önkormányzata, 3562 Onga, Rózsa út 18.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x ] igen [ ]
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlıdı jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlıdı jellegő [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzıdés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 számú projekt „Onga-Ócsanálos árvízvédelmi
fejlesztése” megvalósítására.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
A tárgyalás lefolytatásának fı célja a legalacsonyabb ajánlati ár elérése. Ajánlatkérı
lehetıség szerint egy tárgyalási fordulót kíván tartani.
A tárgyaláso(ko)n ajánlattevı cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban
meghatalmazott képviselıje vehet részt. Ajánlattevı az ajánlatát a tárgyaláso(ko)n is
módosíthatja.
A tárgyalás menetét a dokumentáció tartalmazza.
Az elsı tárgyalás idıpontja: Az ajánlattételi határidıt követı 3. nap 10.00 óra
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történı
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítı iratok, vagy ismertetı rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) V.3.3.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.3.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az
V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a
minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı
minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[ ] igen [x] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel
feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó elıírások: (adott esetben)V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x]
nem
V.4) Egyéb információk:
1. Kiegészítı tájékoztatás: A kiegészítı tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(7)

bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
2. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar
nyelven, valamint a teljes ajánlatot pdf formátumban elektronikus adathordozón 1
példányban, kell benyújtani.
3. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevı ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezéső cégkivonatot,
illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetıleg az abban
szereplı nyilatkozatokat az ajánlattevı, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevı gazdasági szereplı képviseletére jogosult személy írta alá.
Cégkivonatként ajánlatkérı elfogadja a http://www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról
ingyenesen letölthetı cégkivonat nyomtatott példányát. Amennyiben a cégügyben
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a változásbejegyzési kérelemnek az érkeztetett
példányát is csatolni kell.
4. Hiánypótlás: az ajánlatkérı a Kbt. 67.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetıségét.
5. Ajánlatkérı az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl (az írásbeli összegezés
megküldésével) a Kbt. 77. § szerint írásban tájékoztatja.
6. Szerzıdéskötés: az írásbeli összegezés megküldését követı naptól számított 10. nap.
7. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy mely pénzügyi intézménynél vezet számlát.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelısségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerzıdés), mely tartalmazza a
közös ajánlattevık között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon ajánlattevıt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös
ajánlattevık nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevık nyertességük esetére a szerzıdésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizetı kezesként egyetemleges felelısséget
vállalnak.
9. A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében: Az elıírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevık vagy részvételre jelentkezık bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı
ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez
szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a Kbt.60.§ (3)
bekezdésére vonatkozóan.
11.. Az ajánlatban ajánlattevı nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.

12. . Az ajánlatkérı elıírja a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjának megfelelı nyilatkozat
meglétét.
13 . Az ajánlattevınek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrıl amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése
során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı
tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54. § (1) bekezdés)
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció elıír.
15.Az ajánlat összeállításánál Ajánlattevınek a felhívásban, az ajánlati dokumentációban
foglaltaknak megfelelıen és az ezekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. tv. elıírásai szerint kell eljárnia és ajánlatát
elkészítenie.
16 . Ajánlatkérı elvárja Ajánlattevıktıl az alábbi esélyegyenlıségi és zöld szempontok
meglétét:
- A mérnök/mőszaki ellenır egység vállalja, hogy a „Zöld iroda” módszertana szerint
mőködik: dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. Újrahasznosított papírt alkalmaz az iroda legalább a papírfelhasználás 30 %-ban.
- A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elemeket alkalmaz (minimális margó, kisebb betőméret
természetesen az olvashatóság szem elıtt tartásával).
- Amikor lehetséges az elektronikus kommunikációt részesíti elınyben.
- A nyertes ajánlattevınek – amennyiben 10 fınél több alkalmazottat foglalkoztat rendelkeznie kell esélyegyenlıségi tervvel, melyet a szerzıdés aláírását követı 15 napon
belül be kell nyújtani Ajánlatkérınek.
17. A nyertes ajánlattevı ellenırzi a kivitelezés járulékos környezetterhelésének
minimalizálását.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDİPONTJA: 2012/02/14 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİ BE
Hivatalos név: Optimál 20 Kft.
Postai cím: Hısök tere 9.
Város/Község
Edelény

Postai irányítószám:
3780

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tompa Csaba

Telefon: 48/525-008

E-mail: tompacs@axelero.hu

Fax: 48/525-008

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ
IRATOK BESZEREZHETİK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRİ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRİ A BESZERZÉST
VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------

