3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beruházási és Műszaki-ellátási Osztály
Telefon: 06-96-500-000
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: 06-96-315-342
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edukovizig.hu
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 a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Vízügy
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
ÁBKSZ -5 uszály hajóátépítési és kapcsolódó munkálatainak elvégzése. Vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság, Szigetközi
Szakaszmérnökség, a dokumentációban meghatározottak szerint
NUTS-kód HU221
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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 résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
ÁBKSZ -5 uszály hajóátépítési és kapcsolódó munkálatainak elvégzése. Vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50240000-9

További
45223000-6
tárgyak:
II.1.7)
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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Állóhajó adatai:
- Típusa: 500 tonnás kavicsszállító uszály
- Teljes hossz 54,90 m
- CWL hossz 51,77 m
- Szélesség 7,00 m
- Oldalmagasság 2,25 m
- Legnagyobb merülés (500 tonnával) 2,00 m
Elvégezendő feladatok:
I. ütem (alapfeladat):
- Hajótest előkészítése az átépítéshez (raktárkeret levágás, hátsó lakrész kibontása,
fedélzeti sík kialakítása);
- Hídtartó konzol fészekkialakítás, felhelyezés, illetve uszályon támrúdfészek
gyártás, felhelyezés;
- Kisraktár lejárat lemezmező gyártás, felhelyezés, felhegesztés;
- Kisraktár lépcső gyártás, felhelyezés;
- Első hombárlejáró fedélzetelem gyártása, felhelyezése, felhegesztése;
- Első hombárlépcső gyártása, felhelyezése;
- Hátsó hombárlejárat lemezmező gyártás, felhelyezés, felhegesztés;
- Hátsó hombárlépcső gyártás, felhelyezése;
- Hombárfedő egyszerű lemezmező gyártása, felhelyezése, felhegesztése;
- Hombártető tartóoszlopok gyártása, beillesztése, behegesztése;
- Hombár válaszfal gyártása, felhegesztése;
- Hombár rakodónyílás, fedélzetrész és rakodónyílás tető gyártása, felhelyezése,
felhegesztése;
- Mellső lépcsőfülke és nyílászárójának gyártása, felhelyezése, felhegesztése;
- Raktárnyílás ideiglenes korlát gyártása, korlátlánc felszerelés;
- Főfedélzet ráhegesztett korlátoszlopai az 500t uszályon, korlátlánc felszerelés;
- Használt 20’ konténer beszerzése és átalakítása, fészek gyártása és
felhegesztése, konténer sarokelem lezárása, konténer felhegesztése;
- Használt 40’ konténer beszerzése, fészek és kármentő tálcák, fedelekkel, rámpa
és trepnirácsokkal;
- 40’ konténer átépítése:
- 40’ konténer szellőzését és robbanásbiztos kinyitását szolgáló keretes acéldrót
hálók gyártása helykivágása, behegesztése;
- 40’ konténer hordók daruzására szolgáló darupályájának gyártása, felszerelése;
- 40’ konténer árnyékoló Lindab-lemezes tető gyártása, felhelyezése,
felcsavarozása;
- 800kg teherbírású „Atlasz” daru darutalp gyártása, valamint az elveszett
alkatrészek pótlólagos gyártása, daru beépítése.
Alternatív ajánlat (II. ütem, az alapfeladaton túl):

- uszály és a mögé csatolásra kerülő Montavid pontonsor közötti közlekedést
biztosító 9 méteres pontonközi híd legyártása, Metmark rendszerű járófelület
beépítése, botlólemezek elkészítése;
- uszály és a mögé helyezett pontonsor összecsatoló rudazat és csapjainak
gyártása;
- Montavid pontonsor 20 méter hosszú íves támrúdjának és a segédrúdnak a
legyártása;
- Montavid pontonsor íves támrúd fogadó fészkeinek gyártása;
- Montavid pontonsor dörzsfa rendszerének gyártása.
Egyéb:
- a II. ütem végrehajtása a benyújtott árajánlat függvényében kerül megvalósításra;
- az acélszerkezetek felületvédelmével kapcsolatos feladatok elvégzése (tisztítás és
zsírtalanítás, alapozó festés, fedőfestés), az acélszerkezetek és a konténerek színe
a fedőfestést követően szürke legyen;
- építési munkák bizonylatolása,
A részletesebb műszaki leírást az ajánlati dokumentáció – műszaki leírás, gyártási
utasítás – tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/09/29 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér. Jótállás.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a pénzügyi fedezet központi
intézkedés folytán megváltozik, úgy az ajánlatkérő kezdeményezi a szerződés
módosítását.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az igazolt tejesítés ellenértékének kifizetése a számla teljesítési igazolása
ellenében, átutalással, 30 napon belül történik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet illetőleg a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont tekintetében alvállalkozó - az akinek
esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót,
valamint erőforrást nyújtó szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója:
a. a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló a hirdetmény feladását megelőző
három lezárt üzleti évre vonatkozóan (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont) egyszerű
másolatban;
b. nyilatkozat a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyával kapcsolatos forgalmáról.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő 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 alvállalkozó, ha
a. az üzemi tevékenységének eredménye a hirdetmény feladását megelőző három
lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív

b. a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyával
kapcsolatos együttes nettó árbevétel (nettó forgalom) átlaga nem éri el a 20 000 000
HUF összeget (Amennyiben ajánlattevőnek nem állnak rendelkezésére a hirdetmény
feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy a tevékenysége
megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a megkívánt összeget);
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a gazdasági – pénzügyi alkalmassági
feltételek a) pontjának külön- külön kell megfelelniük, a b) pont tekintetében
együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója:
a.) A hirdetmény feladását megelőző 3 évben végzett, legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie az ezen időszakban
a hajójavítás területén teljesített (befejezett) hajófelújítási és karbantartási
munkák tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a munka tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a munka rövid
ismertetése. Az ismertetéshez csatolandó a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti
igazolás.
b.) Az előző három évre vonatkozóan az éves statisztikai állományi létszámáról
készült kimutatás.
c.) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírását.
[Kbt. 67. § (2) bek. b) pont]
d.) Legalább két hajóosztályozó társaság tanúsítványa hajótest acélszerkezet
építésről/javításról, amelyek közül legalább az egyiknek nemzetközileg elismert
hajóosztályozó társaságnak kell lennie (pl.: GL), a tanúsítványok eredeti vagy hiteles
másolata.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2)
bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő 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,
a.)ha nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 3 éves időszakban
összesen legalább 5 db, hajó felújítási és karbantartási referenciával összesen nettó
60 millió forint értékben.
b.) ha nem rendelkezik az előző 3 évre (2007. 2008. 2009.) vonatkozóan min. 12
fő átlagos statisztikai létszámmal, melyből: gyártásvezető 1fő, anyagbeszerző 1fő,
hegesztő-lakatos 10 fő.

c.) nem rendelkezik:
- 2db CO védőgázás villamos hegesztő készülékkel,
- 2db hordozható inverteres villamos hegesztő készülékkel,
- 5db hegesztő transzformátorral,
- 5db autogén lángvágó készülékkel
d.) ha nem rendelkezik legalább két hajóosztályozó társaság tanúsítványával
hajótest acélszerkezet építésről/javításról, amelyek közül legalább az egyik
nemzetközileg elismert hajóosztályozó társaság által kiadott (Pl.: GL)tanúsítvány.
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek
együttesen is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
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:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Bruttó ajánlati ár
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Vállalt jótállás hónapokban megadva

1

Korábbi teljesítési határidő napokban
1
megadva
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/08 (év/hó/nap )
Időpont: 10,00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/08 (év/hó/nap) Időpont: 10,00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/08 (év/hó/nap)
Időpont: 10,00
Helyszín : ÉDUKÖVIZIG Székház 9021 Győr, Árpád út. 28-32. III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július 22. (csütörtök) 10,00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 11. (szerda) 10,00
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció ingyenesen letölthető a www.edukovizig.hu honlapról a
Közbeszerzés/2010/Aktuális ajánlati felhívások menüpont alatt.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A részszempontonként adható pontok alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő a részszempontokon belül a lineáris arányosítás elve alapján
fog értékelni, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot,
a legkedvezőtlenebb pedig a minimális pontszámot. A kettő között lineáris a
pontkiosztás.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó,
erőforrás szervezet azon képviselői aláírási címpéldányának egyszerű másolatát,
akik aláírása az ajánlatban szerepel.
2.) Az ajánlahoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó,
erőforrás szervezet az ajánlattételi határidőtől számítot 90 napnál nem
régebbi,cégkivonatának egyszerű másolatát, módosítása esetén az esetleges
változásbejegyzési kérelem cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példányát.
Egyéni vállalkozó esetén a közjegyző által hitelesített egyéni vállalkozói igazolvány
egyszerű másolatát kell csatolni.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1)
a)-c)pontja szerinti, valamint a 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4.) 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 az összességében legelőnyösebb
érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek
kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse
meg a szerződést, amennyiben ilyet hirdet.
5.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
6.) Hiánypótlás: a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosított.
7.)Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell
benyújtani a dokumentációban meghatározottak szerint.

8.)Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a dokumentációban
foglaltak szerint.
9.) Az ajánlattevőnek az elvégzendő feladatok elvégzésére költségvetést
kell készítenie. A költségvetés elkészítéséhez szükséges adatokat az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 20. § (3)
bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
11.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
12.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 252 § (1) bekezdés e) pont, illetve a 125 §
(3) bekezdés b) pont alkalmazására.
13.) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/15 (év/hó/nap)
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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

