3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Vörösmarty u. 77.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jeviczki György osztályvezető
Telefon: 06/46/516-623
E-mail: Jeviczki.Gyorgy@ekovizig.hu
Fax: 06/46/516-626
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója megvalósítási munkái során, a PR
kommunikációs tevékenység ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Valamennyi rész esetében az ajánlatkérő székhelye (Miskolc, Vörösmarty u. 77.).
NUTS-kód HU311
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
1. sz. rész: Átalányáras megbízási szerződés keretében a „Gyöngyös
Nagy-patak Gyöngyös város belterületi szakaszának rekonstrukciója” c.
ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-006 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és
kommunikációs tevékenység ellátása.
2. sz. rész: Átalányáras megbízási szerződés keretében a „Vadász patak
Szikszó belterületi és Szikszó fölötti szakaszának rekonstrukciója” c.
ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0009 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és
kommunikációs tevékenység ellátása.
3. sz. rész: Átalányáras megbízási szerződés keretében a „Laskó-völgyi tározó
rekonstrukciója” c. ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0010 azonosító számú projekthez
kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátása.
4. sz. rész: Átalányáras megbízási szerződés keretében a „Nyögő patak
rekonstrukciója - a Pitypalatty völgy településeinek árvízi veszélyeztetettségének

csökkentése” c. ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0003 azonosító számú projekthez
kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátása.
5. sz. rész: Átalányáras megbízási szerződés keretében a „Tiszadorogmai és
Tiszavalki (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója” c. ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004
azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység
ellátása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A „térségi vízrendszerek fejlesztése” (ÉMOP-3.2.1/D) támogatási programhoz
kapcsolódó PR kommunikációs tevékenység ellátása a „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutatóban leírt 3. sz. Kommunikációs csomagnak
megfelelően, az alábbi megvalósításra vonatkozó szerződések esetében:
1. Gyöngyös Nagy-patak Gyöngyös város belterületi szakasz rekonstrukciója
Nettó kivitelezési költség előirányzat: 281.154.167,- Ft
2. Vadász patak 7+200 - 17+070 szelvények közötti szakasz rekonstrukciója
Nettó kivitelezési költség előirányzat: 332.150.400,- Ft
3. Laskó-völgyi tározó rekonstrukciója
Nettó kivitelezési költség előirányzat: 272.601.000,- Ft
4. Nyögő-patak 00+000 - 10+557 szelvények közötti szakasz, valamint a 10+557 12+075 szelvények közötti szakasz és a Varbói tározó rekonstrukciója
Nettó kivitelezési költség előirányzat: 325.807.561,- Ft
5. Tiszadorogmai és Tiszavalki szivattyútelepek rekonstrukciója
Nettó kivitelezési költség előirányzat: 357.767.200,- Ft
További részletek a dokumentációban.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/12/15 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Ajánlati biztosíték, amely a nyertes ajánlattevő V.7.7. pont szerinti jóteljesítési
biztosítékká válik.
Részletek a dokumentációban.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattevő egy részszámlát és egy végszámlát
nyújthat be teljesítés igazolás alapján, 2011. május 15-i és 2011. november
15-i határidőkkel. A számla kiegyenlítése átutalással történik 30 napon belül a
szerződésben foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 305. § rendelkezéseire. A
finanszírozás során érvényesülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §. szerintiek is.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg gazdasági
társaság, illetőleg jogi személy alapítását.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- 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 10 százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet illetőleg a d)-e) pontok tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem vehet igénybe az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
olyan szervezetet - figyelemmel a Kbt. 4. §. 3 E pontjára is -, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni.
- 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, a 61. § (1) bekezdés d) - e)
pontjaiban meghatározott kizáró okok.
- A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet - figyelemmel a Kbt. 4. §. 3 E
pontjára is - a Kbt. 249 §. (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, továbbá az
ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által benyújtott, az összes
számlavezető pénzintézetüktől származó, az ajánlat benyújtásának napját megelőző
60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati formában benyújtott banki
igazolásokkal, melyben a következő információk szerepelnek:
- a pénzintézet mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat
- volt-e sorbaállás az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 1 évben.
2) Az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, továbbá az
ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által a 2009. évi,
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának, kiegészítő mellékletének,
mérlegének és eredmény kimutatásának benyújtása egyszerű másolat formájában.
3) Az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő nyilatkozata az
elmúlt évi (2009), a közbeszerzési tárgya szerinti forgalomról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha vele szemben, a közös ajánlattevő, ha
bármelyikükkel szemben, valamint, ha az ajánlattevő, vagy a közös ajánlattevők
részéről a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójával szemben megállapítást nyer, hogy
a) az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott banki igazolás(ok) alapján
bármely igazolásban az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 1 évben
sorbaállás fordult elő,
b) a hatályos számviteli törvény alapján benyújtott, 2009. évi mérleg és
eredmény-kimutatása alapján mérleg szerinti eredménye negatív volt.
c) az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő forgalma nem
éri el a nettó 4 MFt-ot. (Ez a feltétel a 10% feletti alvállalkozó(k) esetében nem
követelmény).
A fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelősség mind az ajánlattevővel,
mind a közös ajánlattevők mindegyikével, mind a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával (c, pont kivételével)
szemben fennáll, és megállapításuk az ajánlattevő alkalmatlanságát jelentik.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén az adott alkalmassági követelményt
bemutató ajánlattevő részéről a felhívás feladását megelőző két évben befejezett
PR kommunikációs szolgáltatásainak ismertetése, referenciaként csatolva a Kbt. 68.
§. (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást, illetve b) pontja szerinti igazolást vagy
ajánlattevői nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
- a referenciamunka tárgya, rövid bemutatása
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
- a teljesítés ideje és helye
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
- a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma.
2) Az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő, továbbá az
ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevők a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója azon szakembereinek
a megnevezése, képzettségük ismertetése, akik a tevékenységet látnák el, amely
szakemberek vonatkozásában becsatolandó a végzettséget igazoló dokumentum
másolati példánya és a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz.
3) A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt.
65. §. (4) bekezdése szerint tartozik igazolni, figyelemmel a Kbt. 4. §. 3/E pontjára is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha vele szemben, valamint alkalmatlan a közös
ajánlattevő, ha velük szemben megállapításra kerül, hogy az ajánlattevő, illetve
közös ajánlattevők együtt:
a) a benyújtott referenciamunkák alapján a megelőző két év összességében nem
rendelkezik legalább 2 db befejezett, az Európai Unió által támogatott projektre
vonatkozó PR kommunikációs tevékenységgel, amelyek közül legalább az egyik
esetében az ellenszolgáltatás értéke eléri a nettó 1 MFt-ot.
és
b) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő középfokú végzettségű 3 éves gyakorlattal rendelkező vezető
tisztségviselővel
- legalább 1 fő kommunikációs képzettséget igazoló szakemberrel.
2) A fenti /1)a), 1)b) alkalmassági követelmények a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozóval szemben nem követelmény. Megállapításuk az ajánlattevő, illetve a
közös ajánlattevők alkalmatlanságát jelentik.
3) Az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerint is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/08/17 (év/hó/nap )
Időpont: 9:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke bruttó 40.000,- Ft, mely 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 értheő.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/17 (év/hó/nap)
Időpont: 9:00 óra
Helyszín : Észak-magyarországi Környezetvédelmi és víziügyi Igazgatóság; 3530
Miskolc, Vörösmarty u. 77. II. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, valamint az általuk megbízott személyek,
továbbá a támogatást biztosító szervezetek képviselői.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„Térségi vízrendszerek fejlesztése” ÉMOP-3.2.1/D
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 08. 30. 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 09. 20. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető
a lebonyolító LANDINVEST Kft. irodájában a 3530 Miskolc, Meggyesalja u.23/A.
címen a dokumentáció ellenértékének teljesítését igazoló terhelési bizonylat
bemutatásával hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között, pénteken 8 és 10 óra között,
2010. 08. 17-én 8 és 9 óra között az ajánlatok benyújtásának helyszínén. Ha a
dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54 § (4) bekezdése szerint
történik.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza.
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, a Kbt. 91. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában
megjelöltek esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt
szerződést.
2) Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők
egyike megvásárolja.
3) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan.
4) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b)-c)
pontjaira, valamint (3) bekezdésére vonatkozóan.
5) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ban előírtakra vonatkozóan.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke az ajánlat tárgyát
képező projekt(ek):
- 300 MFt becsült nettó építési költségig 100.000,- Ft,
- 300 MFt - 1000 MFt becsült nettó építési költségig 200.000,- Ft,
- 1000 MFt becsült nettó építési költség felett 300.000,- Ft,
melyet az ajánlattevőnek az ajánlatkérő 10027006-01712072-00000000 számú
bankszámlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított kézfizető 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 ajánlatban
megjelölt teljesítési határidőt követő 7. nap. Az ajánlatkérő az átutalással teljesített
ajánlati biztosítékot, az eredményhirdetést követő 10 napon belül visszautalja,
illetve a bankgarancia-levelet és a kötelezvényt visszaszolgáltatja, a nyertes és a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevő kivételével.
A nyertes ajánlattevőnél ez a szerződés teljesítést igazoló mellékkötelezettséggé
válik, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében a nyertes ajánlattevővel
történő szerződéskötést követő 3 napon belül kerül sor a biztosíték visszafizetésére,
illetve felszabadítására.
Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés,
illetve kamat nem illeti meg.
9) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani a
dokumentációban foglalt további előírások szerint.
10) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
III.1.1. pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti
szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról.

11) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §. (1) bekezdése alapján, a
Kbt. 83. §. (2) bekezdésében előírt feltételekkel biztosítja.
12) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai szerint kell eljárni.
13) Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 48. §. (3) és (4) bekezdései is
érvényesülnek.
14) A Kbt. 253. §. (1) bekezdés szerinti feltétel 2009. évre vonatkozóan érvényesül.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: LANDINVEST Beruházási és Vállalkozási Kft.
Postai cím: Meggyesalja u. 23/A.
Város/Község: MISKOLC
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 46/508-657; 30/488 2448
E-mail: landinvest@chello.hu
Fax: 46/508-658
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: LANDINVEST Beruházási és Vállalkozási Kft.
Postai cím: Meggyesalja u. 23/A.
Város/Község: MISKOLC
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 46/508-657; 30/488 2448
E-mail: landinvest@chello.hu
Fax: 46/508-658
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 001
meghatározás Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója PR kommunikációs
feladatainak ellátása.
1) A rész meghatározása
„Gyöngyös Nagy-patak Gyöngyös város belterületi szakaszának rekonstrukciója”
c. ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-006 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és
kommunikációs tevékenység ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nettó megvalósítási költség előirányzat: 281.154.167- Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő a részekre vonatkozóan külön szerződést kíván kötni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 002
meghatározás Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója PR kommunikációs
feladatainak ellátása.
1) A rész meghatározása
„Vadász patak Szikszó belterületi és Szikszó fölötti szakaszának rekonstrukciója”
c. ÉMOP-3.2.1/D-2f-2010-0009 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és
kommunikációs tevékenység ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nettó megvalósítási költség előirányzat: 332.150.400- Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés 2011/12/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő részekre vonatkozóan külön szerződést kíván kötni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 003
meghatározás Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója PR kommunkációs
feladatainak ellátása.
1) A rész meghatározása
„Laskó - völgyi tározó rekonstrukciója” c. ÉMOP-3.2.1/D-2f-2010-0010 azonosító
számú projekthez kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nettó megvalósítási költség előirányzat: 272.601.000- Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/10/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő részekre vonatkozóan külön szerződést kíván kötni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 004
meghatározás Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója PR kommunikációs
feladatainak ellátása.
1) A rész meghatározása
„Nyögő patak rekonstrukciója - a Pitypalatty völgy településeinek árvízi
veszélyeztetettségének csökkentése” c. ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0003 azonosító
számú projekthez kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték

Nettó megvalósítási költség előirányzat: 325.807.561- Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/12/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő részekre vonatkozóan külön szerződést kíván kötni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 005
meghatározás Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója PR kommunikációs
feladatainak ellátása.
1) A rész meghatározása
„Tiszadorogmai és Tiszavalki (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója” c.
ÉMOP-3.2.1/D-2f-2010-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR és
kommunikációs tevékenység ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Nettó megvalósítási költség előirányzat: 357.767.200- Ft
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/11/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő részekre vonatkozóan külön szerződést kíván kötni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

