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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Árpád út 28-32.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Címzett: Beruházási és Műszaki-ellátási Osztály, Petrőcz Bálint osztályvezető
Telefon: (+36 96) 500-055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: (+36 96) 500-059
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
xMinisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
xKörnyezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): 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
Vállalkozási szerződés a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja projekt
megvalósítására” a Regionális Operatív Programok (ROP) /Nyugat-Dunántúli
Operatív Program/ NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 pályázati konstrukció keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő területe a dokumentációban meghatározottak szerint
NUTS-kód HU221
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja projekt
megvalósítására” a Regionális Operatív Programok (ROP) /Nyugat-Dunántúli
Operatív Program/ NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 pályázati konstrukció keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További
tárgyak:

42122130-0
71322000-1

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés a „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja projekt
megvalósítására” a Regionális Operatív Programok (ROP) /Nyugat-Dunántúli
Operatív Program/ NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 pályázati konstrukció keretében, az
alábbiakban jelölt főbb műszaki mennyiségek szerint:
1/ Nagy-Pándzsa 1+500-24+651 és 25+614-27+594 km szelvények közötti szakasz
meder és partrendezése
- depónia bővítés 9.364m3
- mederkotrás 44.103 m3
- kőszórás 216 m3
- mederburkolat 1.201 m2
- füvesítés 294.500 m2
2/ Nagy-Pándzsa 24+651 - 25+614 km szelvények közötti szakaszának
mederrendezéséhez
- mederkotrás 3.700 m3
- mederburkolat bontás 718 m3
- mederburkolat építés 7.800 m2



- kisvízi mederelem 1.050 fm
3/ Nagy-Pándzsa 2+345 szelvénybe tervezett billenőtáblás duzzasztó
- szádfal 283 m2
- betonszerkezet 262 m3
- acélszerkezet 2,2 t
- kiviteli tervek elkészítése
4/ Nagy-Pándzsa 2+805 szelvényébe tervezett vízkivételi műtárgy és zárt csatorna
- földmunka 650 m3
- betonszerkezet 15 m3
- 2 db NA 400-as tolózár
- NA 400-as zárt csatorna 192 fm
- kiviteli tervek elkészítése
5/ Hordalék visszatartó művek
- mederkotrás 6500 m3
- mederburkolat 630 m2
- betonszerkezet 210 m2
6/ Rabkerti-tó iszapkotrása, part és depóniák rendezése
Hullámtéri meder rendezése
- iszapolás 555 m3
Balparti depónia rendezése 0+000-1+041 tkm szelvények között
- humuszolás 2.068 m3
- töltésépítés 3.622 m3
Rabkerti tó iszapkotrása
- hidromechanizációs kotrás 30.070 m3
7/ Helbényi zsilip rekonstrukció
- ideiglenes körtöltés 3.660 m3
- betonfelületek javítása 805 m2
- terméskőburkolat 136 m2
- acélszerkezet 1,5 t
- kiviteli tervek elkészítése
8/ Vezseny-ér 0+000-14+701 szelvények közötti szakasz mederrendezése és a
Mindszentpusztai árvíztározó
Az árvíztározó jellemző adatai:
NQ 3% -os árvízszint: 134,00 mBf
NQ 1% -os árvízszint: 134,25 mBf
Hasznos tározótérfogat: 123.000 m3
Vízfelület 134,00 mBf-i szinten: 16,18 ha
- mederkotrás 23.304 m3
- mederburkolat 1.452 m2
- 1 db 3,0 m nyílású dülőúti híd építése
- 1 db 1,6 m átmérőjű vízszintszabályozó műtárgy építése tározó töltése alatt
- tározó töltésépítés 9.198 m3
- füvesítés 253.300 m2
- kiviteli tervek elkészítése
9/ A projekt keretében 1 db szivattyú beszerzését kell végrehajtani.
A szivattyú főbb műszaki adatai:
- Szállított vízmennyiség: 500-525 l/sec
- Manometrikus emelő magasság: minimum 9 m



- Névleges motor teljesítmény: minimum 64,4 kW
- Szívó- és nyomócsonk: NA 500
- Saját légtelenítő injektorral rendelkezzen
- Nyomócsonk alaphelyzetben függőleges
- A gépcsoport egy ponton emelhető
A részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait és a szerződéstervezetet az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 750.000.000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 (nap/hó/év)
befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
jótállás, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték
A biztosítékot a nyertes ajánlattevő – választása szerint – a Kbt. 53. § (6)
bekezdésében a) pontjában foglaltak szerinti formában köteles rendelkezésre
bocsátani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
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. § (3) bekezdés), valamint a hatályos Támogatási
Szerződésnek megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A költségvetési
összesítőben meghatározott létesítményekre létesítményenként kettő részszámla és
egy végszámla nyújtható be azzal, hogy a részszámlák együttes értéke az építési



költség 90 %-át nem haladhatja meg, illetve egy kifizetés (részszámla) összege nem
lehet kevesebb nettó 25 millió forintnál.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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 tíz százalékát
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 tíz százalékát 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 tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezet - ha az ajánlatban nem adja be - az eredményhirdetést követő nyolc
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.A. 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 tíz százalékát
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 tíz százalékát 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].
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 valamennyi számlavezető pénzintézet tekintetében
a pénzintézeti nyilatkozatot a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az
alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorbanállásokra vonatkozó információ az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban;
P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolni kell az utolsó három 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 alvállalkozónak
csatolni kell az előző három évre (2006-2008) vonatkozóan a teljes forgalmáról
és a közbeszerzés tárgyának (mélyépítési tevékenység és/vagy vízgazdálkodási
tevékenység) forgalmáról szóló nyilatkozatát, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
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) (adott esetben):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
P1) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján
sorbanállás volt (van) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12
hónapban;
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen.)
P2.1.) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó
három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
éves beszámolójában szereplő adatok alapján a likviditási ráta mértéke a három év
számtani átlagában kisebb volt 150 %-nál;
P2.2.) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó
három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolójában szereplő adatok alapján a nettó forgótőke és a befektetett eszközök
aránya 33 %-nál kisebb volt a három év számtani átlagában.
(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 alvállalkozó teljes forgalma
(nettó árbevétele) együttesen és összesen nem érte el az előző három évben
(2006-2008) a nettó 1.700.000.000 forintot, a közbeszerzés tárgya (mélyépítési
tevékenység és/vagy vízgazdálkodási tevékenység) szerinti forgalma pedig az előző
három év mindegyikében (2006-2008) a nettó 550.000.000 forintot
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfeleljen.)
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 ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
legfeljebb 60 hónapban teljesített referenciáit az alkalmasság egyértelmű



megítéléséhez szükséges részletezettséggel a Kbt. 67. § (2) bekezdés a)
pontja és Kbt. 68. § (2) 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. Más vállalkozókkal közös teljesítés
esetén a teljesített szolgáltatásokat, a teljesítésnek a szolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát és értékét is meg kell adni (az ajánlatkérő az alkalmasság
megítélése során ezt veszi figyelembe);
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlatban ismertetnie kell az alkalmasság megítéléséhez
szükséges részletezettséggel, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai
felszereltség leírását a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint, továbbá csatolnia
kell a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköz-nyilvántartó lap,
bérleti, lízing, előszerződés, kötelező érvényű szándéknyilatkozat, stb.) egyszerű
másolatát, illetve az üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotra vonatkozóan egy
ajánlattevői nyilatkozatot. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel
forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának
becsatolása is szükséges.
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) a Kbt. 67. § (2)
bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az előző három évre (2006-2008)
vonatkozó statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
M4) 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.
M5) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok) a tevékenységére
vonatkozóan csatolnia kell az EMAS vagy MSZ EN ISO 14001:2005
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű
másolatát vagy a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) 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) (adott esetben):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
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 ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 60 hónapban befejezett és szerződésszerűen teljesített referenciával,
amelyből
a) legalább 1 db, természetes vízfolyás mederrendezésével kapcsolatos mélyépítési
munkára vonatkozott és amely legalább 50.000 m3 mederkotrási (iszapolási) és
depónia rendezési munkarészt is tartalmazott
b) legalább 1 db, legalább 40 km-es vonalas létesítmény megépítésével
kapcsolatos mederrendezési vagy töltésépítési vagy út vagy közművezeték
munkarészt is magában foglalt és amelynek értéke elérte a nettó 750.000.000
forintot
c) legalább 1 db olyan víztározó építési referencia, amelynek értéke elérte a nettó
60.000.000 Ft-ot.
[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 követelménynek együttesen kell megfeleljen.)
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:
a) legalább 2 db lánctalpas kotrógéppel [melyek minimálisan 90 kW
teljesítményűek]
b) 2 db gumikerekes kotrógéppel [melyek minimálisan 75 kW teljesítményűek]
b) legalább 3 db dózerrel [melyek minimálisan 90 kW teljesítményűek]
c) legalább 1 db tömörítő hengerrel [amely minimálisan 6 kW teljesítményű]
d) legalább 1 db juhlábhengerrel
e) legalább 3 db tehergépjárművel [melyek minimálisan 10 tonna teherbírásúak]
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen.)
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) előző három évi (2006-2008)
éves átlagos statisztikai állománya nem érte el az 50 főt.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok ezen alkalmassági
követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen.)



M4) 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) 2 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/VZ/A felelős
műszaki vezetői jogosultsággal
b) 1 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/KÉ/A felelős
műszaki vezetői jogosultsággal
c) összesen 3 fő szakági tervezővel, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú
műszaki végzettséggel és a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti tervezői
jogosultsággal, illetve legalább 5 éves tervezési gyakorlattal az alábbi szakágakra
vonatkozóan:
- 1 fő építészeti tervezési szakterület (É)
- 1 fő vízi építmény tervezési szakterület (VZ)
- 1 fő tartószerkezeti tervezés szakterület (T)
d) 1 fő környezetvédelmi szakmérnökkel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel
e) 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó
ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfeleljen azzal, hogy egy
szakember csak egy pozícióra jelölhető.)
M5) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik EMAS vagy
MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépítési munkákra)
vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan
környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok ezen alkalmassági
követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen.)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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 fejtája
Nyílt x



Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
vállalási ár (nettó Ft) 6
projektterv minősége 4
késedelmi kötbér (Ft/nap) 3
jótállás időtartama (hónap) 3
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény



Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/09/14 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 250.000
Pénznem: 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, illetve
a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció ára) és a hirdetmény
közzétételi számát [KÉ-számot] fel kell tüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/09/14 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/14 (nap/hó/év )
Időpont: 10.00
Hely (adott esetben): Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem



Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:
NYDOP-4.2.1/A-2008-0002 azonosító számú, „Nagy-Pándzsa vízgyűjtő
revitalizációja” projekt
VI.3) További információk (adott esetben)
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 eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2009. október 5. napján 10.00 óra.
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
9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-10:00 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. Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében
konzultációt is tart. A konzultáció helye és időpontja: 2009. augusztus 24. napján
10.00 óra – Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr,
Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló).
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: Az ajánlathoz csatolandó - 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.
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 nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az MSZ EN ISO
9001:2001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszernek megfelelően kell
az igényelt kivitelezési munkákat teljesítenie. Ennek érdekében az ajánlatkérőnek
csatolnia kell az ajánlatában egy cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatot,
amelyben vállalja, hogy nyertes ajánlattevőként történő kiválasztása esetén a
szerződéskötéssel egyidejűleg átadja az ajánlatkérő részére a közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszer meglétét igazoló
tanúsítványát vagy kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötéstől számított
legkésőbb 30 napon belül elkészíti és az ajánlatkérő részére átadja a projekt
szerinti kivitelezési munkákra elkészített az MSZ EN ISO 9001:2001 (vagy azzal
egyenértékű) minőségirányítási rendszernek megfelelően elkészített minőségtervet.
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás III.2.3)
pontjának M4) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában 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.
13. A felhívás III.2.2.) P2) a) pontjában előírt likviditási ráta vonatkozásában az
ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alatt a számviteli jogszabályok
szerint elkészített beszámoló szerinti „forgóeszközök összegét osztva a rövidlejáratú
kötelezettségek összegével ×100” számítási módszerrel nyert százalékos
arányszámot érti.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás III.2.2.) P2) b)
pontjában meghatározott, a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóban
szereplő adatok alapján a nettó forgótőke és a befektetett eszközök aránya alatt
a számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámoló szerinti adatok alapján
a „{saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek-befektetett eszközök}/befektetett
eszközök×100” számítási módszerrel nyert százalékos arányszámot érti.
15. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Az értékelés módszere, ponthatárok: Az értékelés során adható pontszám
minden részszempont (alszempont) esetén 0-100 pont. Az értékelés módszere az
1., 3. és 4. részszempontok esetén értékarányosítás, a 2. részszempont esetén
hasznossági függvény a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő
törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. A 2. részszempont
alszempontjait az ajánlati dokumentáció 15. pontjában leírtak szerint 0-100
pont között (0, 25, 50, 75, 100) osztályozza az ajánlatkérő. A 2. részszempont
alszempontjai és az alszempontok súlyszámai: műszaki ütemterv (súlyszám: 1),
készültségi állapot terv (súlyszám: 1), kárelhárítási terv (súlyszám: 1), felelősségi
mátrix (súlyszám: 1)
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 saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított HUF ellenérték kerül átváltásra a
fentiek szerint.
25. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban a
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg
műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja,
az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
26. 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.
27. Az ajánlatkérő jelzi, hogy élni kíván a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a)-b) pontja
szerinti eljárásfajta választásának lehetőségével az ott meghatározott feltételek
szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 336-7776



E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
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
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/31 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság



Postai cím: Árpád út 28-32. III. emelet 303. szoba
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Címzett: Beruházási és Műszaki-ellátási Osztály
Telefon: (+36 96) 500-055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: (+36 96) 500-059
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Árpád út 28-32. III. emelet 303. szoba
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Címzett: Beruházási és Műszaki-ellátási Osztály
Telefon: (+36 96) 500-055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: (+36 96) 500-059
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


