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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273025-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Győr: Mezőgazdasági gépek

2010/S 179-273025

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Árpád út 28-32.
Figyelmébe: Petrőcz Bálint osztályvezető
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 96500055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax  +36 96500059
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.edukovizig.hu
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: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egyéb vízügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Szállítási szerződés "Tát, Kenyérmezei-és Unyi patak visszatöltésezése" tárgyú, KEOP támogatással
megvalósuló projekt, eszközbeszerzése tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Tatai Szakaszmérnökség,
Almásfüzítői gátőrház.
NUTS-kód HU212

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273025-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:beruhazas@edukovizig.hu
www.edukovizig.hu
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szállítási szerződés "Tát, Kenyérmezei-és Unyi patak visszatöltésezése" tárgyú, EU támogatással megvalósuló
projekt, eszközbeszerzése tárgyában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
16000000, 34390000

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

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

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

I. rész: 2 db Egytengelyes rézsűkasza
A megajánlandó gép, egytengelyes, univerzálisan bevethető célgép legyen nagy kiterjedésű sík és rézsűs
zöldterület-gondozáshoz. A professzionális zöldterület-fenntartás sokszínű és komplex szükségleteit elégítse
ki valamint a használók, kezelők munkáját tegye könnyebbé. A gép hosszú és kemény bevetésekre legyen
alkalmas, robosztus, könnyen karbantartható kivitelű, univerzálisan bevethető legyen. A termék kiváló rézsűjáró
képességű, talajkímélő, kényelmes kezelhetőségű, nagy teljesítményű, igazi professzionális munkagép
jegyeivel rendelkezzen. A leszállítandó géppel együtt a fű vágására alkalmas adaptert is szállítani kell, mely a
levágott szálas terméket összeaprítja és elteríti a már levágott területen, valamint alternálásra alkalmas adapter
is kell szállítani.
II. rész: 1 db Kéttengelyes rézsű kaszáló gép
A megajánlandó gépnek alkalmasnak kell lennie síkfelületek, valamint meredek rézsűkön, való zöldterület
kezelésére, gondozására, a hozzákapcsolt lengőkéses kasza adapter segítségével. A gépnek zárt, széles
láthatóságot biztosító ergonomikus kialakítású vezetőfülkével kell rendelkeznie. A kezelőszemélyzet védelmét
borulásvédő biztonsági acél kerettel ellátott zárt vezetőfülke védje, felfüggesztése rezgéscsillapított legyen. A
leszállítandó géppel együtt a fű vágására alkalmas adaptert is szállítani kell, mely a levágott szálas terméket
összeaprítja és elteríti a már levágott területen.
III. rész: 1 db Kompresszor
A megajánlandó gépnek alkalmasnak kell lenni pneumatikus kéziszerszámok működtetésére. Fontos a jó
mozgathatóság (kerekek) hogy a berendezés terepen is alkalmazható legyen.
Ajánlatkérő a beszerezni kívánt gépeket levizsgáztatva (1,2. rész tekintetében), leszállítva, helyszíni
betanítással, használati útmutató és a jótállásra vonatkozó dokumentumok átadásával kéri, a gép részletes
műszaki követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
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MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés- 2 db Egytengelyes rézsűkasza

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A megajánlandó gép, egytengelyes, univerzálisan bevethető célgép legyen nagy kiterjedésű sík és rézsűs
zöldterület-gondozáshoz. A professzionális zöldterület-fenntartás sokszínű és komplex szükségleteit elégítse
ki valamint a használók, kezelők munkáját tegye könnyebbé. A gép hosszú és kemény bevetésekre legyen
alkalmas, robosztus, könnyen karbantartható kivitelű, univerzálisan bevethető legyen. A termék kiváló rézsűjáró
képességű, talajkímélő, kényelmes kezelhetőségű, nagy teljesítményű, igazi professzionális munkagép
jegyeivel rendelkezzen. A leszállítandó géppel együtt a fű vágására alkalmas adaptert is szállítani kell, mely a
levágott szálas terméket összeaprítja és elteríti a már levágott területen, valamint alternálásra alkalmas adapter
is kell szállítani.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
16000000

3) MENNYISÉG
2db Egytengelyes rézsűkasza

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés- 1 db Kéttengelyes rézsű kaszáló gép

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A megajánlandó gépnek alkalmasnak kell lennie síkfelületek, valamint meredek rézsűkön, való zöldterület
kezelésére, gondozására, a hozzákapcsolt lengőkéses kasza adapter segítségével. A gépnek zárt, széles
láthatóságot biztosító ergonomikus kialakítású vezetőfülkével kell rendelkeznie. A kezelőszemélyzet védelmét
borulásvédő biztonsági acél kerettel ellátott zárt vezetőfülke védje, felfüggesztése rezgéscsillapított legyen. A
leszállítandó géppel együtt a fű vágására alkalmas adaptert is szállítani kell, mely a levágott szálas terméket
összeaprítja és elteríti a már levágott területen.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
16000000

3) MENNYISÉG
1 db Kéttengelyes rézsű kaszáló gép

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés- 1 db Kompresszor

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A megajánlandó gépnek alkalmasnak kell lenni pneumatikus kéziszerszámok működtetésére. Fontos a jó
mozgathatóság (kerekek) hogy a berendezés terepen is alkalmazható legyen.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
16000000

3) MENNYISÉG
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1 db Kompresszor

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték az ajánlati
dokumentációban és a szerződésben meghatározottak szerint. 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 vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szerződésben szereplő feladatok finanszírozása a KEOP-2.1.1. programban az Európai Unió Kohéziós
Alapjából és hazai központi költségvetési forrásból, a KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-0005 azonosítószámú
projektből történik. A számlák a szerződésszerű teljesítést követően 60 napon belül kerülnek kifizetésre
magyar forintban a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján. Részletes fizetési feltételeket a dokumentációban közölt
szerződéstervezet, illetve az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

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: — Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll,
— Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-(6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy a fentiekben meghatározott kizáró okok vele
szemben nem állnak fenn.
Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében - köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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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 pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzintézetétől, amelynek valamennyi
vezetett számlára vonatkozóan tartalmaznia kell számlaszámo(ka)t és hogy a számlán a az ajánlati felhívás
megjelenését megelőző egy éven belül volt- e 15 napot meghaladó sorbanállás, ha igen, utoljára mikor és
milyen időtartamú [Kbt. 66. § (1) bekezdés a)pont].
P2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell az előző három lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát (kiegészítő melléklet csatolása
nem elvárás).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az
adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként
igénybe venni szándékozott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint.
— az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés teljesítésének
időtartama alatt a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja és a 67. §
(1) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a gazdasági -
pénzügyi alkalmassági feltételeknek külön- külön kell megfelelniük.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10
%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha valamely számláján a ajánlati felhívás
megjelenését megelőző egy éven belül 15 napot meghaladó sorbanállás volt.
P2. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan (külön-külön kell megfelelni), ha mérleg szerinti eredménye az előző 3
lezárt üzleti évből egynél több alkalommal volt negatív,
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a gazdasági - pénzügyi alkalmassági feltételeknek külön- külön kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
ismertesse az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel (legalább a teljesítés
ideje,, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 év
(2007,2008, 2009) során szerződésszerűen teljesített legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő
szállításait.
M2. Ajánlattevő, közös ajánlattevők, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint csatolja a beszerzendő áru leírását, mutassa be
fényképét (melynek eredetiségét az.
Ajánlatkérő felhívására igazolni kell).
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Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint a műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy - az
adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá - csatolni kell az erőforrásként
igénybe venni szándékozott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint - az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés
teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c)
pontja és a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó.
Mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben együttesen.
M1) Nem rendelkeznek az előző 3 évben (2007, 2008, 2009) együttesen, a közbeszerzés tárgyával és jelen
ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel megegyező, vagy
azokat meghaladó:
1. rész tekintetében: legalább nettó 4 000 000 HUF értékű, Egytengelyes rézsűkaszagép, fűvágásra alkalmas
adapterrel,
2. rész tekintetében: legalább nettó 19 000 000 HUF értékű, Kéttengelyes rézsű kaszálógép, fűvágásra
alkalmas adapterrel,
3. rész tekintetében: legalább nettó 200 000 HUF értékű Kompresszor szállítására vonatkozó.
Évente részenként legalább 1db gépre vonatkozó referenciával.
M2) A bemutatott gép nem felel meg az alábbi feltételek valamelyikének:
1. rész tekintetében: Alapgép:Önindítóval felszerelt benzinmotor: min. 18(LE)
Hidrosztatikus kormányzási rendszer.
Szárzúzó adapter:
Meghajtás alapgép TLT tengelyről.
Vízszintes elrendezésű lengőkéses késtengely Y késekkel.
Alternáló kasza:
Meghajtás alapgép TLT tengelyről.
Munkaszélesség: 1550 - 1650 mm között.
2. rész tekintetében: Alapgép:
Diesel üzemű min. 58 LE motor.
Hidrosztatikus hajtás.
TLT hajtás fordulata: 520-600 ford/min.
Szárzúzó adapter: Meghajtás fenti gép TLT tengelyről Mellső hárompont felfüggesztés.
Vágási vastagság min: 20 mm.
3. rész tekintetében:
Maximum 100 kg összsúly.
Minimum 2 hengeres.
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a
műszaki- szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

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?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 8.11.2010 - 10:15
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 20 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke bruttó összeg, banki átutalással teljesíthető
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10033001-01712027-00000000 számú számlájára. A dokumentációt a befizetést igazoló dokumentum
bemutatásával az I.1. pontban megjelölt címen munkanapokon 8:00 és 11:00 óra, illetve 13:00-15:00 óra
között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:15 óráig) lehet személyesen átvenni. Ha az ajánlattevő a
dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
8.11.2010 - 10:15

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.11.2010 - 10:15
Hely
ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
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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: Tát,
Kenyérmezei-és Unyi patak visszatöltésezése” tárgyú,KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-0005 azonosítószámú projekt.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve ott, ahol jelen felhívás, vagy a dokumentáció ettől
eltérően rendelkezik.
2. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó, erőforrás szervezet azon képviselői aláírási címpéldányát
(aláírás-mintáját), akik aláírása az ajánlatban szerepel.
3. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban kötve vagy fűzve kell benyújtani a
dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
4. Gazdasági társaság ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni szándékozott alvállalkozó, erőforrás szervezet esetén az ajánlathoz a az ajánlattételi határidő
időpontjához viszonyítva 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, nem magyar ajánlattevő esetén annak megfelelő
dokumentumot kell csatolni. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
ajánlatához csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott
példányát. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni.
5. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése, illetve a Kbt. 91§ (2) bekezdésének fennállása esetén - amennyiben az eredményhirdetéskor a
következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevővel köt szerződést.
6. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
7. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 125. § (4) bekezdésének foglaltak alkalmazására.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági
követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
9. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 22.11.2010-ben 9:30 órakor órakor, helye: ÉDUKÖVIZIG
MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló
10.A szerződéskötés tervezett időpontja: 15.12.2010-ben 9:00 óra óra, helye: ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG
9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló
11. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
12. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) a)-c) pontja szerinti, valamint a
71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
14. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.



HL/S S179
15/09/2010
273025-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/10

15/09/2010 S179
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/10

15. Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
16. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha
az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más
ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Közös ajánlattétel esetén cégszerűen aláírt (konzorciumi)
megállapodás is csatolandó. A közös ajánlattevők felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges.
17. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes
rendelet szerint köteles eljárni.
18. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény előírásai szerint kell eljárni.
19. Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség II.2.1. pontban megadott részek (a továbbiakban:
Részek) közül bármelyik Részre, több Részre, illetve az összes Részre is beadhatják. Az értékelés az egyes
Részenként külön-külön, önállóan, a "IV.2. Bírálati szempontok" - nál megadottak - legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár) alapján - történik. A Részek tekintetében a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot
tevő ajánlattevővel fog az ajánlatkérő szerződést kötni. Az ajánlattevő kizárólag az egyes Részek tekintetében
feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. Az egyes Részek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy
részére tett ajánlatok érvénytelenek.
20. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati
felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására
szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű
fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően
benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
21. Jelen hirdetmény jogszerűségét dr. Kirchhof Attila hivatalos közbeszerzési tanácsadó és az Ajánlatkérő
szakértői ellenjegyzésükkel igazolták.

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

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
13.9.2010

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu

