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HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2009/S 112-161671

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Szolgáltatás

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Árpád út 28-32., Κapcsolattartó Beruházási
és Műszaki-ellátási Osztály, Petrőcz Bálint osztályvezető, HU-9021  Győr. Tel.  +36 96500055. E-mail
beruhazas@edukovizig.hu. Fax  +36 96500059.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Árpád út 28-32. III. emelet 303. szoba, Κapcsolattartó Beruházási és Műszaki-ellátási Osztály,
HU-9021  Győr. Tel.  +36 96500055. E-mail beruhazas@edukovizig.hu. Fax  +36 96500059.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Árpád út 28-32. III. emelet 303. szoba, Κapcsolattartó Beruházási
és Műszaki-ellátási Osztály, HU-9021  Győr. Tel.  +36 96500055. E-mail beruhazas@edukovizig.hu. Fax  +36
96500059.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik.
Környezet.
Egyéb: vízügy.
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:

A "Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció" tárgyú projekt előkészítése vállalkozási
szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 12.
A teljesítés helye: Magyarország, 9021 Győr, Árpád út 28-32., MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód: HU221.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
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A "Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció" tárgyú projekt előkészítése vállalkozási
szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
71320000, 71241000, 79416000.

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

A "Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció" tárgyú projekt előkészítése vállalkozási
szerződés keretében. Ennek részeként a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata:
— környezetvédelmi részletes hatásvizsgálat készítése (engedélyezéshez szükséges példányszám + 8 pld.
nyomtatva + 1 pld. digitális adathordozón szerkeszthető formátumban),
— részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (8 pld. nyomtatva + 1 pld. digitális adathordozón
szerkeszthető formátumban),
— vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése (engedélyezéshez szükséges példányszám + 8 pld.
nyomtatva + 1 pld. digitális adathordozón szerkeszthető formátumban),
— régészeti szakvélemény készítése (engedélyezéshez szükséges példányszám + 8 pld. nyomtatva + 1 pld.
digitális adathordozón szerkeszthető formátumban),
— terület igénybevételi terv készítése (8 pld. nyomtatva + 1 pld. digitális adathordozón szerkeszthető
formátumban),
— kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása,
— 2. fordulós tendertervek készítése (8 pld. nyomtatva + 1 pld. digitális adathordozón szerkeszthető
formátumban),
— 2. fordulós pályázat összeállításában közreműködés,
— rendelkezésre állás: 30.11.2010-ig.
Becsült érték HÉA nélkül: 230 000 000 HUF.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.11.2010.

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

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőkét szerződő fél az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 60 napos fizetési határidővel teljesíti az ellenszolgáltatást, a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, a Kbt. 305. §
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(3) bekezdés), valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A
számlázás a dokumentációban részletezettek 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:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-
h) pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, illetőleg jogosult ezt ajánlatában igazolni;
b) az ajánlattevőnek - nyertessége esetén - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. §-ának
(2)-(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolja;
c) a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet - ha az ajánlatban nem adja be - az eredményhirdetést
követő 8 napon belül köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó
hatóságok igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e az ajánlattevőnek vagy
alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása,
vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.
2. Az ajánlatkérő - amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását az ajánlatban kívánja igazolni -
a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ennek részeként a
Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizáró ok esetén, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi a 2004/18/EK irányelv IX.C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás (kivonat) vagy
egyéb igazolás vagy nyilatkozat, magyarországi bejegyzésű cég esetén cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az
érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolatát kell az ajánlatban benyújtani.
3. Egyebekben, az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(3)
bekezdésében hivatkozott igazolásokat, nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. § (1)
bekezdése szerinti útmutatójával összhangban kell benyújtania.
4. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
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5. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok nem lehetnek az ajánlattételi határidő napját megelőző
60 napnál régebbiek, kivéve a Kbt. 63. § (3) és (5) bekezdés szerinti igazolásokat, ahol a Kbt. rendelkezik a
felhasználhatóság idejéről. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell
benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) az ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén a tagoknak) illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak csatolni kell a tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvénye hiteles
másolatát, illetve a biztosítás érvényességét igazoló dokumentum (pl. befizetés igazolása, biztosítói igazolás)
egyszerű másolatát;
P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell az utolsó 3 pénzügyileg lezárt évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát, amennyiben az ajánlattevő
(10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét;
P3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak)és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozónak csatolni kell az előző 3 évre (2006-2008) a
közbeszerzés tárgyának (mérnöki tervezési szolgáltatás és kapcsolódó tevékenységek) forgalmáról szóló
nyilatkozatát.
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az
igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
Erőforrás szervezet esetén egyebekben az igénybevételi körben az erőforrás szervezet alkalmassági
követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik a tervezői tevékenységre vonatkozó,
káreseményenként legalább 10 000 000 HUF összegű, évenként pedig legalább 50 000 000 HUF összegre
szóló felelősségbiztosítással, a közbeszerzés értékének 10 %-át igénybe venni kívánt alvállalkozó pedig nem
rendelkezik legalább 5 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítással.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelményeknek külön-külön kell
megfeleljen.).
P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerinti mérleg
szerinti eredménye az előző 3 évben (2006-2008) egynél több alkalommal negatív volt;



HL/S S112
13/06/2009      
161671-2009-HU  

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás 5/11

 

 
13/06/2009       S112  
ted.europa.eu

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

5/11

(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelményeknek külön-külön kell
megfeleljen.).
P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó közbeszerzés tárgya (mérnöki tervezési szolgáltatás
és kapcsolódó tevékenységek) szerinti forgalma (nettó árbevétele) nem érte el az előző 3 év (2006-2008)
átlagában a nettó 50 000 000 HUF-ot.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhet.).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ismertetnie kell az előző 3 évben
(2006-2008) teljesített referenciáit az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel
(legalább a tervezési feladat rövid bemutatása és a tervezési feladat az alkalmasság szempontjából
releváns számszerűsíthető adatainak bemutatása) a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. §
(1) bekezdése szerint. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő)
referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy
abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak.
— ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, jogosultságát és
csatolnia kell az ezt igazoló okiratok egyszerű másolatát,
— csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat,
— csatolnia kell a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok egyikének) a tevékenységére vonatkozóan csatolnia
kell az EMAS vagy ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló
érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy a Kbt. 67. § (3) bekezdés i) pontja szerint ismertetnie kell azon
környezetvédelmi intézkedéseit, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az
igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
Erőforrás szervezet esetén egyebekben az igénybevételi körben az erőforrás szervezet alkalmassági
követelménynek való megfelelését igazoló dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
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M1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen és összesen az előző 3 évben
(2006-2008) befejezett és szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyből.
a) legalább 1 db, 150 cm-nél nagyobb átmérőjű elsőrendű árvízvédelmi töltést keresztező műtárgy tervezésére
vonatkozott
b) legalább 1 db, legalább 500 fm hosszúságú folyószakasz szabályozásának tervezésére vonatkozott
c) legalább 2 db, folyó vagy mellékág rehabilitációjával kapcsolatos környezetvédelmi tárgyú tervezési
referencia volt
d) legalább 1 db, az ökológiai átjárhatóságot biztosító hallépcső tervezésére vonatkozott
[Amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az ajánlatkérő valamennyi érintett
feltételnél figyelembe veszi.].
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhet.).
M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és összesen nem rendelkezik az alábbi szakemberek
mindegyikével:
a) 3 fő vízmérnök tervezővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel, a 104/2006. (IV.28.)
Korm. rendelet szerinti VZ-T tervezői jogosultsággal, akiknek mindegyike rendelkezik 1 db elsőrendű
árvízvédelmi műtárgy tervezésére vonatkozó és 2 db folyószabályozási tervezési projekt során megszerzett
tervezői tapasztalattal
b) 1 fő geodéziai tervezővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel, a 104/2006. (IV.28.)
Korm. rendelet szerinti GD-T tervezői jogosultsággal és ingatlanrendező földmérői minősítéssel
c) 1 fő közgazdásszal, aki rendelkezik megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség haszon elemzés
készítésére vonatkozó gyakorlattal
d) 1 fő PR szakértővel, aki rendelkezik kommunikációs vagy PR vagy marketing vagy közvéleménykutatás vagy
médiatudomány szakirányú területen szerzett egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év
szakmai tapasztalattal a PR és/vagy kommunikáció, tájékoztatás, médiakapcsolatok területén
e) 1 fő környezetvédelmi felülvizsgálati szakértővel környezetmérnök vagy környezetvédelmi szakmérnök
végzettséggel és a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti felülvizsgálati jogosultsággal (talaj-, víz, hulladékok
káros hatása elleni védelem, levegő, zaj) vagy a 378/2007. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel
(hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, levegő, zaj) és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat készítés területén
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.).
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok egyike) nem rendelkezik EMAS vagy ISO 14001 vagy
azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a tevékenységére vonatkozó környezetirányítási
rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a
teljesítés során alkalmazni tud.
(Az ajánlattevő ezen alkalmassági követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen. Közös ajánlattétel esetén együttes megfelelés is
lehetséges.).

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

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

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Igen.

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
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. ajánlati ár (nettó Ft). Súlyszám: 7.
2. az igényeltnél korábbi teljesítési véghatáridő (naptári nap). Súlyszám: 3.

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: 27.7.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 120 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. A dokumentáció
ellenértékét a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10033001-01712027-00000000 számú számlájára történő
átutalással lehet kiegyenlíteni. Az átutaláskor a befizetés jogcímét és a közbeszerzés tárgyát fel kell tüntetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
27.7.2009 - 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: 27.7.2009 - 11:00.
Hely: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti
tárgyaló, MAGYARORSZÁG).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.
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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:
KEOP 7.2.2.1/2008-0002 azonosító számú, "Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció"
tárgyú projekt.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg (Kbt. 13. § (4) bekezdés).
2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 13.8.2009 (11:00).
3. Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15. nap, 10:00 óra. Amennyiben ez a nap
nem munkanap, az azt követő első munkanap 10:00 óra.
5. A dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt
bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel
feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon
történő megküldése a felhívás szerinti kapcsolattartási pont részére. Az ajánlati dokumentáció magyar nyelven,
az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig,
munkanapokon 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-11:00
óra között a befizetés tényét igazoló okmány bemutatása mellett, átvételi elismervény ellenében vehető át.
Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt a felhívásban
feltüntetett kapcsolattartási pont szerinti postacímre is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő
nevét, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét
és postai megkérés esetén postacímét, ahová postai küldeményként a dokumentációt megküldhető. Az
igényléshez mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. Az ajánlatkérő - az
ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén - a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel küldi
meg az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentáció nem ruházható át, közös ajánlattétel esetén azonban
elegendő egy dokumentáció megvásárlása.
6. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók.
Konzultáció megtartására nem kerül sor.
7. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. §
(3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
— az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá,
— az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
8. Képviseleti jog igazolása, változásbejegyzés: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó
szervezet(ek) tekintetében:
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a) a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi
határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói
igazolvány eredeti vagy hiteles másolata,
b) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti,
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást
adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya, illetve
c) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési
kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata.
9. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága
jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
10. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti feltételekkel és körben
biztosítja. Hiánypótlásra az eredményhirdetést követően nincs lehetőség.
11. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint: "Elsőrendű
árvízvédelmi mű a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő - a vízgazdálkodásért felelős miniszter által -
fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi
létesítmény (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó, csatorna), továbbá a folyó nyílt
árterében fekvő település árvízmentesítését szolgáló körtöltés." A referencia szempontjából folyónak tekinthetők
az 1995. évi LVII. törvényben és a 22/1996 (XI. 29.) KHVM rendeletben meghatározottak.
12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az MSZ EN ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű)
környezetirányítási rendszernek megfelelően kell az igényelt szolgáltatásokat teljesítenie. Ennek érdekében -
amennyiben nem rendelkezik környezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal - csatolnia kell az
ajánlatában egy cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy tevékenységére
vonatkozóan a környezetirányítási rendszer működtetésre vonatkozó tanúsítványt legkésőbb a szerződés
teljesítésének véghatáridejéig megszerzi és az Ajánlatkérőnek bemutatja.
13. A szerződés teljesítésére vonatkozóan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevőnek vagy a közös
ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék.
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés tartalmazni fogja, hogy az ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott pozícióra megjelölt szakembereket veheti igénybe.
Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt
szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik felelősséggel a
jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Ha a szerződéskötést követően
- a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés
vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más
szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott
szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül.
15. A nyertes ajánlatevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra és szavatolnia kell azért, hogy az ajánlatkérő
a teljesítés során keletkező valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli,
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerezzen. A nyertes
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ajánlattevőnek biztosítania kell továbbá, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerez a szerzői
jogi védelem alá eső alkotások (tervek) átdolgozására. A nyertes ajánlattevő által elkészítendő művekkel
kapcsolatos szerzői- és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználói jogok megszerzésének költsége
(felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak az egyes elkészült művekre vonatkozó külön
megjelölése nélkül a vállalkozói díj része, ezért a vállalkozói díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített
minden mű szerzői vagyoni jogainak az ajánlatkérőre történő átruházásának ellenértékét is.
16. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
17. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások
esetében - a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló kivételével - azt az ajánlattevő a 24/1986. MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló esetén az ajánlatkérő cégszerűen hitelesített felelős fordítást is elfogad. Felelős fordítás alatt az
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős.
18. Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében az ajánlathoz csatolni kell
egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget
vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége
a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen
szempontból akadályozná.
19. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni. Az
erőforrást nyújtó szervezet meghatározására és az erőforrás fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az
irányadók.
20. Műszaki-szakmai alkalmasság: Az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerűen aláírt táblázatot
arra vonatkozóan, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek az ajánlatban becsatolt mely referenciával, szakemberrel, egyéb dokumentummal
kívánnak megfelelni. Az alkalmassági követelményt a felhívás megfelelő pontjára történő hivatkozással kell
megjelölni. Erőforrás igénybevétele esetén a táblázatban kerüljön utalás arra, hogy az adott alkalmassági
feltételnek az ajánlattevő erőforrás szervezettel kíván megfelelni.
21. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a "Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő - ha a felhívásban
kifejezetten másként nem rendelkezik - elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását.
23. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények
bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
24. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi
figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő
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saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon
számított HUF ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
25. Horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő (vállalkozó)
járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak
teljesítéséhez.
26. Az ajánlatkérő kötelezettségként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés
teljesítésének részeként köteles a tevékenységére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet készíteni és azt a
szerződés aláírásától számított 60 napon belül az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani!
27. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.
28. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi
Szerződést a dokumentáció szerinti tartalommal.
29. Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 0-100 pont. Az értékelés módszere
értékarányosítás a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két
tizedesjegyre kerekíti.

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

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
10.6.2009.
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