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HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2009/S 251-361826
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Κapcsolattartó Jeviczki György, Miskolc,
Vörösmarty u. 77., 3530 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 46516600. E-mail ekovizig@ekovizig.hu.
Fax +36 46516601.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ekovizig.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: CAPTATIO Bt., Κapcsolattartó Dr. Tóth Csaba,
Debrecen, Csigekert u. 75., 4027 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 305656168. E-mail captatio@temail.hu. Fax +36 52326872.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Captatio Bt., Κapcsolattartó Dr. Tóth Csaba, Debrecen,
Csigekert u. 75., 4027 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 305656168. E-mail captatio@t-email.hu. Fax
+36 52326872.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Captatio Bt.,
Κapcsolattartó Dr. Tóth Csaba, Debrecen, Csigekert u. 75., 4027 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36
305656168. E-mail captatio@t-email.hu. Fax +36 52326872.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik.
Környezet.
Egyéb: vízgazdálkodási tevékenység.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
KEOP-7.2.1.1-2008-0024 és KEOP-7.2.1.1-2008-0029 - Tervezés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 12.
A teljesítés helye: Ajánlatkérő, illetve a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye továbbá a felméréssel, illetve a
tervezéssel érintett területek.
NUTS-kód: HU31.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
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II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
A "Taktaköz-felső árvízvédelmi fejlesztése" és a "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer
fejlesztése" tárgyú pályázat első fordulójához kapcsolódó különböző tervezési, felmérési feladatok ellátására
irányuló tervezési szerződés.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
71320000, 71322400, 71322000, 71353000, 71354200.

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
I. részajánlat
A "Taktaköz-felső árvízvédelmi fejlesztése" című pályázat [KEOP-7.2.1.1-2008-0024] első fordulójához
kapcsolódó különböző tervezési, felmérési feladatok ellátása, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:
1. Geodéziai és hiperspektrális felvételezés, terepi adatgyűjtés,
2. Magasépítészeti tervezési feladatok (beleértve a szükséges bontási terveket is),
3. Vízépítési és töltésrekonstrukciós tervezési feladatok,
4. Műtárgyak rekonstrukciós terveinek elkészítése,
5. Árvízvédelmi út tervezése a töltéskoronára,
A felsorolt tevékenységekből a 2-5-ig terjedőkre többlépcsős feladat vonatkozik:
— engedélyes tervek (szükség esetén bontási tervek) készítése,
— engedélyeztetés,
— kiviteli terv szintű tenderterv készítése.
A geodéziai és hiperspektrális felvételezés, illetve a terepi adatgyűjtés dokumentációját 3 (három) példányban,
CD-n vagy DVD-n kell átadni az ajánlatkérőnek.
A terveket 10 (tíz) példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 1 (egy) példányban kell
biztosítani.
A projekt célterülete: a Tisza jobb parti, 08.04. sz. Inérhát -Tokaji árvízvédelmi szakaszán 8,35 km hosszúságú
töltésszakasz.
Az árvízvédelmi út tervezése összesen kb. 16,05 km.
Az alábbi magasépítési tervek készítendők el:
— a tiszadobi gátőrház felújítása (alapterület: 1 140 m2),
— a taktakenézi gátőrház felújítása (alapterülete: 2 016 m2),
— a taktabáji gátőrház elbontása (alapterülete: 2 042 m2),
— a tiszatardosi gátőrház elbontása, új építése, szertár felújítása (alapterülete: 1 702 m2),
— a tokaji védelmi központ felújítása (alapterülete: 12 008 m2).
A Tisza jobb parti 08.04. sz. árvízvédelmi szakasz 8 helyen érintett műtárgykeresztezéssel. Fejlesztéssel 2
szivattyútelep műtárgyai érintettek: a tiszadobi és a prügyi.
II. részajánlat
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A "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című pályázat [KEOP-7.2.1.1-2008-0029]
első fordulójához kapcsolódó különböző tervezési, felmérési feladatok ellátása, mely különösen az alábbiakat
foglalja magában:
1. Geodéziai és hiperspektrális felvételezés, terepi adatgyűjtés,
2. Vízilétesítmény (töltésépítési) tervezési feladatok.
A felsorolt tevékenységekből a 2.-re többlépcsős feladat vonatkozik:
— engedélyes tervek (szükség esetén bontási tervek) készítése,
— engedélyeztetés,
— kiviteli terv szintű tenderterv készítése.
A geodéziai és hiperspektrális felvételezés, illetve a terepi adatgyűjtés dokumentációját 3 (három) példányban,
CD-n vagy DVD-n kell átadni az ajánlatkérőnek.
A terveket 10 (tíz) példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 1 (egy) példányban kell
biztosítani.
A projektterület érintő vízépítési feladatok:
— Sátoraljaújhely város DK-i, elöntéssel fenyegetett területeinek bevédésére 4,361 km hosszúságú új
töltésszakasz megépítése,
— ahol a töltés utakat keresztez, kétoldali rámpák építése szükséges.
Ezen munkaszakasz során elvégzendők továbbá az árvízvédelmi töltés tervezéséhez szükséges
talajmechanikai feltárások és az építéshez szükséges földanyag kitermeléséhez, a lehetséges anyag
nyerőhelyek létesítésével kapcsolatos vizsgálatok.
A feltárás során nyert adatok alapján talajmechanikai szakvélemény elkészítése szükséges, mely
dokumentációt 1 (egy) példányban papír alapon, illetve 3 (három) példányban digitális formában (CD-n vagy
DVD-n) kell átadni az ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő mindkét részajánlat tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiviteli terv szintű
tenderterveknek egyrészt meg kell felelniük az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes
szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben foglaltaknak, másrészt alkalmasnak kell lenniük arra,
hogy tervellenőrzésre kötelezett tervrészeket a tervellenőr az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a terveket ellenőrizhesse.
II.2.2)

Vételi jog (opció):

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.4.2011.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
A felhívás II.2.1) pontjában meghatározott feladatok ellátása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
71320000, 71322400, 71322000, 71353000, 71354200.

3)

MENNYISÉG:
A "Taktaköz-felső árvízvédelmi fejlesztése" című pályázat [KEOP-7.2.1.1-2008-0024] első fordulójához
kapcsolódó különböző tervezési, felmérési feladatok ellátása. A feladatok részletes ismertetése és egyéb
követelmények meghatározása a felhívás II.2.1) pontjában található.
A geodéziai és hiperspektrális felvételezés, illetve a terepi adatgyűjtés dokumentációját 3 (három) példányban,
CD-n vagy DVD-n kell átadni az ajánlatkérőnek.

30/12/2009
S251
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/11

HL/S S251
30/12/2009
361826-2009-HU

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás

4/11

A terveket 10 (tíz) példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 1 (egy) példányban kell
biztosítani.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

A RÉSZ SZÁMA 2
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
A felhívás II.2.1) pontjában meghatározott feladatok ellátása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
71320000, 71322400, 71353000, 71354200.

3)

MENNYISÉG:
A "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című pályázat [KEOP-7.2.1.1-2008-0029]
első fordulójához kapcsolódó különböző tervezési, felmérési feladatok ellátása. A feladatok részletes
ismertetése és egyéb követelmények meghatározása a felhívás II.2.1) pontjában található.
A geodéziai és hiperspektrális felvételezés, illetve a terepi adatgyűjtés dokumentációját 3 (három) példányban,
CD-n vagy DVD-n kell átadni az ajánlatkérőnek.
A terveket 10 (tíz) példányban papír alapon, illetve elektronikus formában (CD/DVD) 1 (egy) példányban kell
biztosítani.
A talajmechanikai szakvéleményt 1 (egy) példányban papír alapon, illetve 3 (három) példányban digitális
formában (CD-n vagy DVD-n) kell átadni az ajánlatkérőnek.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttesen finanszírozza. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő számlákat a szerződéstervezetben foglaltak szerint
nyújthat be. A számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban és a 2007-2013. programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai
szerint történik.

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

III.2.1)

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

30/12/2009
S251
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/11

HL/S S251
30/12/2009
361826-2009-HU

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás

5/11

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem alvállalkozó, sem pedig erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Nem lehet az eljárásban ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró
feltételek fennállnak.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek, illetőleg - amennyiben a közbeszerzési eljárásba bevonásra kerül - a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
Ebben az esetben az ajánlatkérő az eredményhirdetésen hívja fel a nyertes ajánlattevőt, hogy a Kbt. 60. § (1)
bekezdésére, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira vonatkozó igazolásokat a Kbt. 63. § (1) bekezdés
b) pontjára tekintettel az ajánlattevő, illetőleg - amennyiben a közbeszerzési eljárásba bevonásra kerül - a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében 8 (nyolc) napon nyújtsa be a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdésének,
illetve a Kbt. 63/A. § (1) bekezdésének megfelelően. Az igazolásokat, nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles
másolati formában kell becsatolni.
A Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjának utolsó fordulatára tekintettel az ajánlattevő, illetőleg - amennyiben a
közbeszerzési eljárásba bevonásra kerül - a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult a Kbt. 60. § (1)
bekezdésére, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira vonatkozó igazolásait az ajánlat részeként is
csatolni. Ebben az esetben a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdésének, illetve a Kbt. 63/A. § (1) bekezdésének megfelelő
dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell becsatolni.
A fentieken felül az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítésekor nem vesz igénybe jelen eljárás során meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtania. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt
be ajánlatot a Kbt. 71. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot részajánlatonként kell benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek - közös
ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tagnak -, illetőleg a közbeszerzés értéknek 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi tényeket és adatokat kell az ajánlatkérő tudomására
hozni:
A) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 (hatvan) napnál
nem régebbi nyilatkozat minimálisan az alábbi tartalommal (eredeti vagy hiteles másolatban):
— a vezetett bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
— a számlavezetés kezdete,
— az adott számlán a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapon belül sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek
időpontja és időtartama [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
B) Az utolsó három lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű
másolata, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
C) Eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat az elmúlt 3 évben (2007-2009.) vízi
építmények tervezéséből elért nettó árbevételről [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
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D) Eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi határidőt
megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem
egyenlített tartozását rendezte [Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pont].
E) Az érvényes tervezői felelősségbiztosítás (biztosítási kötvény) egyszerű másolata, valamint az azt hatályban
tartó utolsó biztosítási díj befizetését igazoló okiratot (egyszerű másolatban) [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
[Csak a tervezési feladatokat ellátó ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell benyújtania.].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasságot kizáró feltétel,
— [A)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó bármelyik bankszámláján 30 (harminc) napot meghaladó sorban álló tétel
mutatkozott a pénzintézeti nyilatkozat kiadását (dátumát) megelőző tizenkét hónapon belül,
— [B)] ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évéről szóló beszámoló szerint egynél több alkalommal volt az
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív,
— [C)] ha az ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak vízi építmények tervezéséből származó együttes nettó árbevétele nem
éri el az elmúlt három évben (2007-2009.) az I. részajánlat tekintetében összesen 45 000 000 HUF-ot, a II.
részajánlat tekintetében a 10 000 000 HUF-ot.
[Ajánlatkérő a fenti feltételt nem évenként vizsgálja, hanem a fenti időszakban összesen kell elérni az előírt
nettó árbevételt.].
— [D)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattételi határidőt megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési
meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó
bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy
folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozással bír,
— [E] ha a tervezést végző ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik érvényes tervezői
felelősségbiztosítással.
Az [A], [B], [D] és [E] alkalmasságot kizáró feltétel esetében az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie, a [C]
alkalmasságot kizáró feltétel esetében együttes a megfelelés, konzorciumi ajánlattétel esetében a Kbt. 69. § (5)
bekezdése az irányadó.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tagnak -, illetőleg a közbeszerzés értéknek
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi tényeket és adatokat kell az
ajánlatkérő tudomására hozni:
A) Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített vonalas vízi építmények tervezésére
vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti vagy hiteles másolati
példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a referencialistának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély neve, telefonszáma,
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— a szerződés tárgyának rövid ismertetése, a tervezett vonalas vízi építmények (létesítmények) hossza,
— a szerződés teljesítésének időpontja [év],
— az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
B) Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített vonalas közlekedési építmények
tervezésére vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti vagy
hiteles másolati példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a
referencialistának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgyának rövid ismertetése, a tervezett vonalas közúti közlekedési építmények hossza,
— a szerződés teljesítésének időpontja [év],
— az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
[Csak az I. részajánlat tekintetében csatolandó.].
C) Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített hiperspektrális felmérés elvégzésére
vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti vagy hiteles másolati
példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a referencialistának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgyának rövid ismertetése, a hiperspektrális felméréssel érintett terület nagysága (km2),
— a szerződés teljesítésének időpontja [év],
— az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése.
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
D) Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített légi geodéziai eljárással készült
felmérés elvégzésére vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti
vagy hiteles másolati példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a
referencialistának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgyának rövid ismertetése, a légi geodéziai eljárással készült felméréssel érintett terület
nagysága (km2),
— a szerződés teljesítésének időpontja [év],
— az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
E) Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített, Autodesk Civil 3D TM tervezői
programmal készült tervezési munkákra vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
formában. Az eredeti vagy hiteles másolati példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy igazolásnak), illetőleg a referencialistának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgyának rövid ismertetése, megjelölve a használt tervezői szoftvert,
— a szerződés teljesítésének időpontja [év, hónap, nap],
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— az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
F) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása. A szakemberek képzettségének,
végzettségének, szakmai gyakorlatának ismertetését a szakember által aláírt szakmai önéletrajzban kell
bemutatni, melyhez csatolni kell a kiírás szerint releváns végzettségük, képzettségük, illetve jogosultságuk
igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát is [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont]. [Amennyiben az
adott szakember nem az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó munkavállalója, az ajánlathoz csatolni kell a szakember személyes
közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot.]
G) A szerződés teljesítésekor rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
bemutatása [Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pont]. A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban
igazolni kell: tulajdonjog esetén a könyvvizsgáló (könyvelő) által ellenjegyzett nyilatkozattal, bérlet, lízing, stb.
esetén a szerződés vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel,
— [A)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.)
teljesített, legalább 10 km vonalas vízi építmények (létesítmények) tervezésére vonatkozó referenciával,
— [B)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó az I. részajánlat vonatkozásában együttesen nem rendelkezik az előző két naptári
évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített, legalább 15 km vonalas közúti közlekedési építmények
tervezésére vonatkozó referenciával,
— [C)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy
idén (2009.) teljesített, legalább 3 km2-nyi hiperspektrális felmérés elvégzésre vonatkozó referenciával,
— [D)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy
idén (2009.) teljesített, legalább 3 km2-nyi légi geodéziai eljárással készült felmérés elvégzésre vonatkozó
referenciával,
— [E)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó közül egyik sem rendelkezik az előző két naptári évből (2007-2008.) vagy az idei évből
(2009.) legalább 1 (egy) db olyan befejezett tervezési munkára vonatkozó referenciával, melynek során a tervek
Autodesk Civil 3DTM tervezői programmal készültek.
[Ajánlatkérő nem évenként kívánja vizsgálni a referenciákat, hanem a fenti időszakban összesen kell bemutatni
a fent meghatározott mennyiségeknek megfelelő referenciát.].
— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által az I. részajánlat vonatkozásában bemutatott tervezői szakembergárdában,
— nincs legalább 1 (egy) fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti VZ-T jelű érvényes kamarai
regisztrációval rendelkező, vízi építmények teljes körű tervezésére jogosult tervező,
— nincs legalább 1 (egy) fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti KÉ-T jelű érvényes kamarai
regisztrációval rendelkező, közlekedési építőmérnöki területen teljes körű tervezésére jogosult tervező,
— nincs legalább 1 (egy) fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti É-2 jelű érvényes kamarai
regisztrációval rendelkező tervezői jogosultsággal bíró tervező.
[Egy tervező csak egy alkalmassági minimumfeltétel teljesítésére vehető figyelembe.].
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— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által a II. részajánlat vonatkozásában bemutatott tervezői szakembergárdában nincs
legalább 1 (egy) fő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti VZ-T jelű érvényes kamarai regisztrációval
rendelkező, vízi építmények teljes körű tervezésére jogosult tervező,
— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által az I. részajánlatra vonatkozóan bemutatott szakembergárdában nincs legalább 3
(három) fő, a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet szerinti földmérői igazolvánnyal rendelkező geodéta,
akik közül legalább 1 (egy) főnek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti teljes jogkörű
geodéziai tervezői jogosultsággal (GD-T),
— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által a II. részajánlatra vonatkozóan bemutatott szakembergárdában nincs legalább 1
(egy) fő a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet szerinti földmérői igazolvánnyal és a 104/2006. (IV. 28.)
Korm. rendelet szerinti teljes jogkörű geodéziai tervezői jogosultsággal (GD-T) rendelkező geodéta,
— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott projektvezető nem rendelkezik legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal árvízvédelmi töltések tervezésében vagy építésében,
— [F)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott szakembergárdában nincs legalább 1 (egy) fő hidrológiai
projekttapasztalatokkal rendelkező, felsőfokú végzettséggel bíró térinformatikus (geoinformatikus),
— [G)] ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott, szerződés teljesítésekor rendelkezésére álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség között,
— nincs legalább 2 (kettő) db lézer irányfényes totál mérőállomás (földi),
— nincs legalább 1 (egy) db GPS,
— nincs legalább 2 (kettő) db automata szintezőműszer,
— nincs legalább 1 (egy) db többimpulzusos, maximum 150 kHz tartományban működő lézerszkenner,
— nincs legalább 1 (egy) db hiperspektrális képalkotó kamera-rendszer.
[Ahol az ajánlatkérő külön nem emeli ki, hogy az alkalmasságot kizáró feltétel melyik részajánlatra vonatkozik,
ott a kizáró feltétel mindkét részajánlatra vonatkozik.].
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?:
Igen.
A tervezők tekintetében a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet.

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Nem.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.
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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

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

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 vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.2.2010 - 15:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 50 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő 10027006-01712072-00000000 számú
bankszámlájára kell átutalni. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a "KEOP-7.2.1.1. - Tervezés" közleményt.
Az átutalt tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
A fenti összeghez áfa is járul.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
15.2.2010 - 15:00.

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 15.2.2010 - 15:00.
Hely: Az A.III. mellékletben meghatározott címen (MAGYARORSZÁG, 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület
II. emelet) 210. iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
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: Az
I. részajánlat tekintetében:
KEOP-7.2.1.1-2008-0024.
A II. részajánlat tekintetében:
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KEOP-7.2.1.1-2008-0029.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
— A dokumentáció beszerzésének feltételei: a dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon
9:00-15:00 óra között [pénteken 12:00 óráig] vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet
kapcsolattartási címén (MAGYARORSZÁG, 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda). Az
átvétel előtt az ajánlattevő köteles átadni a dokumentáció árának befizetését igazoló dokumentum másolatát.
A dokumentációnak az ajánlatkérőtől történő közvetlen megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
(Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása, azonban egy ajánlattevő kizárólag
egy dokumentáció megvásárlására jogosult.) A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése
irányadó. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés egy környezetvédelmi projekthez kapcsolódik, ajánlatkérő
a dokumentáció megküldése esetében az elektronikus utat preferálja. A dokumentáció nyilvánosságra nem
hozható, másra át nem ruházható,
— Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az ajánlattevők számára,
— Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében is.
A nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. [A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai
tekintetében nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).] Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be
ajánlatot a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat részajánlatonként kell benyújtani,
— Ajánlatkérő jelen eljárásban teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget, mely alól kivételt képez a
felolvasólap. A felolvasólap tekintetében is lehetőség van a formai hiányosságok (pl. aláírás, szignó, oldalszám)
és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat pótlására,
— Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg,
— Eredményhirdetés időpontja: 25.2.2010 (09:00). Az eredményhirdetés helye megegyezik az ajánlatok
bontásának helyével,
— Szerződéskötés tervezett időpontja: 12.3.2010 (10:00). Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő részajánlatonként az eljárás nyertesével,
annak visszalépése esetén az adott rész tekintetében a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést,
— Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére,
— Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli,
— Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. Tel. +36 13367776. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §-ában foglaltak
szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
28.12.2009.
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