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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200645-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Szivattyúállomás építése
2010/S 131-200645
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Vörösmarty u. 77.
Kapcsolattartó: Jeviczki György osztályvezető
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46516623
E-mail: Jeviczki.Gyorgy@ekovizig.hu
Fax +36 46516626
További információk a következő címen szerezhetők be:
Landinvest Beruházási és Vállalkozási Kft.
Meggyesalja u. 23/A.
Kapcsolattartó: Józsa András
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46508657
E-mail: landinvest@chello.hu
Fax +36 46508658
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Landinvest Beruházási és Vállalkozási Kft.
Meggyesalja u. 23/A.
Kapcsolattartó: Józsa András
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46508657
E-mail: landinvest@chello.hu
Fax +36 46508658
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Vörösmarty u. 77. 209. szoba
Kapcsolattartó: Jeviczki György osztályvezető
3530 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 46516623
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E-mail: Jeviczki.Gyorgy@ekovizig.hu
Fax +36 46516626
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Környezet
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

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

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szivattyútelepek rekonstrukciója.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye 1. rész: Tiszadorogma, külterület 0114/2 hrsz.
2. rész: Tiszavalk külterület 021 hrsz.
NUTS-kód HU311

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
1. rész: Átalányáras vállalkozási szerződés keretében a Tiszadorogmai szivattyútelep rekonstrukciója
kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/
D-09-2010-0004)
2. rész: Átalányáras vállalkozási szerződés keretében a Tiszavalki szivattyútelep rekonstrukciója kivitelezési
munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004)

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45232152

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
1. rész: Kiviteli terv készítés; 4 db szivattyúegység és motor felújítása, 1 db Balcancar daru leszerelése,
új beépítése, 4 db csapózár és tartócsappantyú felújítása, 2 db (1 db ferde, 1 db vízszintes) szállítószalag
felújítása, 4 db ÖGN típusú mozgógereb felújítása, 20 kV-os tartalék trafó kiépítése
2. rész: Kiviteli terv készítés; 2 db szivattyú és hajtómű felújítása, új tolózárak beépítése, 4 db zsilip, 2 db
laposházú éktolózár felújítása, 1 db árvízi zsilip felújítása, Szivattyúgépház külső-belső felújítása, épület
átépítése magas tetősre, 20 kV-os leágazás és transzformátor állomás átépítése, Szivattyúház meglévő energia
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ellátás bontása, 0,4 kV-os hálózat és vezérlőszekrény kiépítése, Szerelőnyílás 2 rétegű felsővilágító kupola
kiépítése
II.2.2)

Vételi jog (opció)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 31.10.2011

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében a Tiszadorogmai szivattyútelep rekonstrukciója kivitelezési
munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004).

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45232152

3)

MENNYISÉG
Kiviteli terv készítés; 4 db szivattyúegység és motor felújítása, 1 db Balcancar daru leszerelése, új beépítése, 4
db csapózár és tartócsappantyú felújítása, 2 db (1 db ferde, 1 db vízszintes) szállítószalag felújítása, 4 db ÖGN
típusú mozgógereb felújítása, 20 kV-os tartalék trafó kiépítése.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében a Tiszavalki szivattyútelep rekonstrukciója kivitelezési munkáinak
elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004).

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45232152

3)

MENNYISÉG
Kiviteli terv készítés; 2 db szivattyú és hajtómű felújítása, új tolózárak beépítése, 4 db zsilip, 2 db laposházú
éktolózár felújítása, 1 db árvízi zsilip felújítása, Szivattyúgépház külső-belső felújítása, épület átépítése magas
tetősre, 20 kV-os leágazás és transzformátor állomás átépítése, Szivattyúház meglévő energia ellátás bontása,
0,4 kV-os hálózat és vezérlőszekrény kiépítése, Szerelőnyílás 2 rétegű felsővilágító kupola kiépítése.

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
Jótállás, jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) a) szerint, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, előleg
visszafizetési biztosíték. További részletek a dokumentációban.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A teljesítés folyamán a teljesítés igazolását követően részenként az alábbiak szerint nyújtható be számla:
részszámla 28.2.2011.-ig, a nettó ajánlati ár 40 %-ának megfelelő összegben, végszámla 100 %-os műszaki
készültségnél nyújtható be. A számlák kiegyenlítése 60 napon belül a Közreműködő Szervezet direct
átutalásával történik a Kbt. 305. § (3) bekezdése, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet fedezetkezelőre
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vonatkozó rendelkezései, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ában foglaltakra
tekintettel.
Ajánlatkérő (amennyiben Ajánlattevő igényt tart rá) a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget
fizet a szerződéskötést követően, az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosíték teljesítése
után. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
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
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok
(valamennyi rész tekintetében):
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1), bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)c) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész tekintetében):
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének és a 61. § (1) a)-c) bekezdésének hatálya alá vagy jogosult
ezt igazolni. Az ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el,
— Amennyiben az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban nyilatkozott a kizáró
okok fenn nem állásáról, akkor az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
60. § (1) bekezdésének és a 61. § (1) a) - c) bekezdésének hatálya alá,
— Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem
haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az alkalmasság
minimumkövetelményei 1. pontja vonatkozásában az ajánlatba csatolni kell részenként a ajánlattevőknek
(közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékű
alvállalkozónak az összes számlavezető pénzintézetüktől származó nyilatkozatot, amelyből kiderülnek az alábbi
információk:
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— Pénzforgalmi számla száma,
— Mióta vezeti a számlát,
— Volt-e sorban álló tétele a számlán az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított elmúlt 2 évben (Kbt.
66. § (1) bekezdés a pont).
2. Az alkalmasság minimumkövetelményei 2. pontja vonatkozásában az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak) és a 10 % feletti alvállalkozónak az ajánlatba csatolnia kell részenként az ajánlati felhívás
közzétételének napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját,
attól függően hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét (Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont).
3. Az alkalmasság minimumkövetelményei 3. pontja vonatkozásában az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak) az ajánlatba részenként csatolni kell az előző lezárt 3 üzleti évre vonatkozó közbeszerzés
tárgya (építési tevékenység) szerinti nettó árbevételéről, valamint teljes forgalomról (értékesítés nettó
árbevétele) szóló nyilatkozatát (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a 10
% feletti alvállalkozó valamennyi rész tekintetében, ha:
1. Bármelyik pénzforgalmi számláján volt az ajánlati felhívás közzétételének napjától számított elmúlt 2 évben
sorban álló tétel.
2. Az ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában a mérleg szerinti
eredménye 3 évben negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét.
Az 1-2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelőség mind a ajánlattevővel (közös
ajánlattétel esetén a tagokkal), mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójával szemben fennáll.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) valamennyi rész tekintetében, ha az ajánlati
felhívás közzétételének napját megelőző 3 lezárt üzleti évben összességében nem rendelkezik legalább nettó
50 000 000 HUF árbevétellel a közbeszerzés tárgya (építési tevékenység) vonatkozásában, továbbá legalább
nettó 70 000 000 HUF teljes forgalommal (értékesítés nettó árbevétele)
Az 3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelőség az ajánlattevővel (közös ajánlattétel
esetén a tagokkal) szemben áll fenn, a 10 % feletti alvállalkozó alkalmasságát Ajánlatkérő nem vizsgálja.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző
60 hónapban végzett, az ajánlati felhívás III.2.3) pontja műszaki alkalmasság részében meghatározott
referenciamunkák bemutatása, referenciamunkánként csatolva a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint a szerződést
kötő másik fél által kiállított, alábbi tartalmú igazolásokat:
— a referenciamunka tárgya olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt
követelményeknek való megfelelés,
— az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft),
— a teljesítés ideje és pontos helye (év, hó, nap),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
2) A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlati felhívás III.2.3) pontja műszaki alkalmasság
részében "Az alkalmasság minimumkövetelményei" 2. a), b) és c) pontjában előírt szakemberek megnevezése,
képzettségük ismertetése. A 2. a) és b) pont tekintetében csatolandó a felelős műszaki vezetői jogosultságot
igazoló dokumentum és a gyakorlati idő időtartamának megadása évben, a 2. c) pont tekintetében csatolandó a
szakemberek képzettségét igazoló dokumentum.

09/07/2010
S131
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/10

HL/S S131
09/07/2010
200645-2010-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/10

3) A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás III.2.3) pontja műszaki alkalmasság
részében "Az alkalmasság minimumkövetelményei" 3) pontjában előírt munkagépek, berendezések felsorolása,
a típus megjelölésével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a 10 % feletti alvállalkozó, ha együttesen:
1. a benyújtott referenciamunkák alapján az ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző 60 hónapban nem
rendelkezik részenként legalább két darab, műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan szivattyútelep építésére vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely referenciák közül
— az egyik tartalmaz építési, gépészeti és villamossági munkarészek elvégzését, továbbá a szivattyútelep
legalább 1 db árvízvédelmi vonalat keresztez, és legalább 4,0 m3/s teljesítményű,
— a másik tartalmaz építési, gépészeti és villamossági munkarészek elvégzését, továbbá a szivattyútelep
belvízvédelmi csatornán helyezkedik el, és legalább 5,0 m3/s teljesítményű.
2. nem rendelkezik részenként az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) 2 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, MV-Víz-Ép/A névjegyzéki jelölésű, a felelős műszaki
vezetői névjegyzékben nyilvántartott és legalább 5 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező
felelős műszaki vezető szakemberrel,
b) 2 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, MV-Ép/A névjegyzéki jelölésű, a felelős műszaki vezetői
névjegyzékben nyilvántartott és legalább 3 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező felelős
műszaki vezető szakemberrel
c) 3 fő kőműves, 1 fő villanyszerelő, egy fő épület gépész, 3 fő lakatos szakemberrel.
3) nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi munkagépekkel, berendezésekkel
részenként:
— 1 db habarcs keverő, legalább 100 liter hasznos dob űrtartalommal,
— 1 db min. 10t darus szállító jármű,
— 2 db kisteherautó, autónként legalább 1t raksúlyképességgel,
— 1 db legalább 5kW teljesítményű robbanó motoros betonvágó,
— 2 db legalább, 2,2kW teljesítményű szivattyú,
— 2 db lánghegesztő berendezés,
— 1 db legalább 8kW teljesítményű ívhegesztő berendezés,
— 1 db legalább 4kW teljesítményű fal és betonbontásra alkalmas bontógép.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

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

III.3.2)

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

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

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó forint). Súlyszám 50
2. Jóteljesítési biztosíték összege (Ft). Súlyszám 15
3. Jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 15
4. Meghiúsulási kötbér összege (Ft). Súlyszám 15
5. Késedelmi kötbér összege (Ft/nap). Súlyszám 15
6. Korábbi teljesítési határidő az ajánlati felhívás II.3. pontjához képest (naptári napban). Súlyszám 10

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

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

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 23.8.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 75 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő
az Ajánlatkérő 10027006-01712072-00000000 számú bankszámlájára. Az átutaláson fel kell tüntetni a
közbeszerzés tárgyát (és az adott részt), és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A
dokumentáció ára részenként értendő.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
23.8.2010 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23.8.2010 - 11:00
Hely
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság MAGYARORSZÁG 3530 Miskolc, Vörösmarty
u. 77. Emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

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
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kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az eredményhirdetés időpontja: 7.9.2010 (11:00). Helye: Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. Emeleti tárgyaló
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 27.9.2010.
3) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Közös ajánlattevők esetén
elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető az alábbi címen: Landinvest Beruházási és Vállalkozási Kft.
MAGYARORSZÁG 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 23/A., a dokumentáció ellenértékének teljesítését igazoló
terhelési bizonylat bemutatásával hétfőtől csütörtökig 9:00-12:00 óra között (amennyiben munkanap), az
ajánlattételi határidő napján 8:00-11:00 óra között. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a
Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint történik.
5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
6) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi
részszempont esetében az értékarányosítás módszere. További részletezés a dokumentációban található.
7) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, továbbá a Kbt. 71. § (1)
bekezdés (a), (b) és (c) bekezdésében foglaltak szerint.
8) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat részenként külön kell benyújtani. Az ajánlatokat 1 eredeti
és 2 másolati példányban kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az "eredeti" és a "másolat" példányokat.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Az eredeti
és másolati példányokat egy közös csomagolásban kell benyújtani, a zárt csomagoláson legalább az alábbiakat
kell feltüntetni: "Szivattyútelep rekonstrukció (az adott rész számának feltüntetésével!)- Ajánlat".
9) Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke az 1.
rész tekintetében 1 000 000 HUF, a 2. rész tekintetében 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő
10027006-01712072-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet
teljesíteni. A nem átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell
megjelölni, a bankgarancia és a kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, érvényességi ideje: az ajánlati
kötöttség időtartama, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtási határidejével. Az
ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért
semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.
10) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
11) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek, az erőforrást nyújtó szervezetnek,
valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az
ajánlatban be kell nyújtania:
— az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot,
— folyamatban lévő változás bejegyzés esetén a változás bejegyzésére irányuló kérelmet,
— aláírási címpéldányt.
12) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell
vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik jelentkező jár el, az erre
vonatkozó meghatalmazást eredeti példányban a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
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13) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
14) Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 48. § (3) és (4) bekezdései is érvényesülnek.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak alapján biztosítja a hiánypótlást.
16) A ajánlattevőnek/közös ajánlattevők mindegyikének, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a Kbt. 4. § 3/D. pont szerinti, a 3/E. pontra tekintettel
erőforrást nyújtó szervezetnek (amennyiben az adott alkalmassági feltételt erőforrást nyújtó szervezettel
teljesítik) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta
az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában "Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód" 1. pontjában előírt igazolás körében.
17) A Kbt. 4. § 3/D. pont szerinti,a 3/E. pontra tekintettel erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában az
ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (4) bekezdésének a) illetve b) pontjában előírt igazoláson kívül az
ajánlati felhívás III.2.2), valamint III.2.3) pontjában előírt azon alkalmassági feltétel igazolására előírt igazoló
dokumentumot is, amelyre az adott szervezet az erőforrást nyújtja.
18) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
19) Az ajánlati felhívásban előírt igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
20) Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a 10 % feletti
alvállalkozó együttesen nem rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedésekkel. Az
ajánlatba csatolni kell az előírt tanúsítványt, illetve az ezekkel egyenértékű intézkedések részletes leírását.
21) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az eredményhirdetéskor
megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
22) Az ajánlattevőnek csatolnia kell szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy - amennyiben az eljárás
nyertese lesz - legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötéséig teljes körű felelősségbiztosítást köt a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan (Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján).
23) Ajánlattevőknek a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékozódniuk kell a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 72. § szerint.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

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

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
7.7.2010
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