EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
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: Petrőcz Bálint osztályvezető
Telefon: 06-96/500-055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: 06-96/500-059
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 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
Környezetvédelem
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 Sárisápi ivóvízbázis védőterületének biztonságba
helyezése érdekében az Unyi patak 12+453-12+900 km közötti szakaszának
mederrendezése” tárgyában
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 x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Magyarország, Sárisáp
NUTS-kód HU212
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 Sárisápi ivóvízbázis védőterületének biztonságba
helyezése érdekében az Unyi patak 12+453-12+900 km közötti szakaszának
mederrendezése” tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További
tárgyak:
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)
Kiviteli munka:
Cserjeirtás: a patak medréből valamint a munkavégzéshez szükséges mértékben a
parti sávon a12+453-12+900 km közötti szakaszon. A meder erősen benőtt.
Víztelenítés: az érkező vizek továbbvezetését biztosítani kell. Az augusztusi 80%-os
vízhozam 120 l/s, de csapadékból bármikor lehet ennél nagyobb vízhozam is.
Mederkotrás, rézsü rendezés: A 12+453-12+615 km között tervezett mederszelvény
kialakítása kotróval, terv szerint. (A 12+458 km szelvényben gázvezeték keresztez,
környezetében csak medertisztítás történik)
Burkolat építés: 215 m hosszú mederszakaszon betonba ágyazott, 40x40x10
cm (rézsükben) és 60x40x10 cm (fenéken)előregyártott lapburkolat készül 10
cm betonba rakva 1591 m2, lezárófogakkal a mederfenékhez és a földrézsükhöz
csatlakozásnál és a burkolatvégeken. A burkolat a mederfenéken és 1,5 m
magasságig a rézsükben készül. A mederparaméterek: 1 m fenékszélesség, 1:2
rézsühajlás
Becsatlakozó vezetékek meghosszabbítása: 2 db acélcső és 1 db műanyag cső,
kitorkolófejek kialakítása

Füvesítés: 3675 m2
A kivitelezés befejezésének határideje: 2010.07.15.-ig.
Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése: az Unyi patak érintett szakaszára
hatósági eljárási díjakkal együtt, határidő: 2010.09.15-ig.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 35936000
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 2010/09/15 (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)
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, jótállás
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A szerződésben szereplő feladatok finanszírozása a KEOP-2.2.3/B-2008-0001
programban az Európai Unió Kohéziós Alapjából és hazai központi költségvetési
forrásból történik. Amennyiben Ajánlattevő kéri, úgy választása szerint a
szerződéses érték 10%-nak megfelelő összegben előleg fizetésére van lehetőség.
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, a pénzügyi ütemterv, illetve az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
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:
-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.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10% feletti alvállalkozó csatolja a Kbt. 66.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző háromévi (2006., 2007., 2008.) jelen
közbeszerzés tárgyának megfelelően a „vízépítési” beruházásainak (mederpartrendezés, irtási munka, burkolatépítés) forgalmáról szóló nyilatkozatát. A
forgalom tekintetében a nettó árbevételről kell nyilatkozni.
P2. Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10% feletti alvállalkozó csatolja az előző
három lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti mérlegét,
eredménykimutatását, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független
könyvvizsgálói jelentést is (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont);
P3.Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66. § (1) bekezdés
d) pontja szerint nyújtsa be pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő
módon történő igazolását, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés
szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj
forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
A pénzügyi és gazdasági szempontból az alkalmasság minimum követelménye,
hogy

P1. ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttesen) rendelkezzen az előző
három év (2006., 2007., 2008.) során jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő
"vízépítési" beruházásainak (meder- partrendezés, irtási munka, burkolatépítés)
forgalmából származó, a három év alatt összességében nettó 30 millió Ft nagyságú
forgalommal (nettó árbevétellel).
P2.az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön) mérleg
szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti évek közül egynél több évben ne
legyen negatív.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell hogy megfeleljenek.)
P3. Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha a
pénzintézeti, vagy egyéb hitelt érdemlő módon benyújtott igazolása alapján
nem állapítható meg, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés
szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj
forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja és a Kbt. 68. § (2) 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 az előző
3 év (2006,2007,2008) során szerződésszerűen teljesített legjelentősebb jelen
közbeszerzés tárgyának megfelelő , „vízépítési” beruházásait (meder- partrendezés,
irtási munka, burkolatépítés). Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg
a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy
az alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette.
M2. Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdés
c) pontja szerint c) ismertesse az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői
végzettségét és képzettségét és gyakorlati idejét, és különösen azon személyek
(felelős műszaki vezető(i)) végzettségét és képzettségét, akik az építési
beruházás teljesítéséért felelősek (csatolja a szakember(ek) szakmai önéletrajzát,
végzettségét, képzettségét, felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló okiratait).
A teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek bemutatása során csatolni kell
az érintett szakmai önéletrajzát, valamint a szakemberek végzettségét és tervezői
jogosultságát igazoló dokumentumokat (diplomamásolat, tervezők esetében tervezői
jogosultságra vonatkozó okiratait).
M3. Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján ismertesse a szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, munkagépeket, illetőleg műszaki
felszereltségét (a darabszám és a műszaki paraméter megjelölésével).

M4. Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67.
§ (2) bekezdésének e) pontja alapján ismertesse azokat a szakembereket
(szervezeteket), illetőleg vezetőket, azok megnevezésével, képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával,
akik a minőségellenőrzésért felelősek (a szakemberek létszámadatait végzettség,
illetve képzettség szerinti bontásban is ismertetni kell).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M1. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen)
rendelkezzen az előző 3 év során (2006,2007,2008) összességében
- legalább egy élővízfolyáson végzett mederrendezési munkával (mederpartrendezés, irtási munka, burkolatépítés) az ajánlatban bemutatott valamennyi
munka összeadásával összesen minimum 50 m hosszban és összesen minimum
200 m2 mederburkolásra vonatkozó befejezett kivitelezési referenciával.
M2. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen)
vonjon be a teljesítésbe legalább
- 1 fő 10 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt egyetemi vagy
főiskolai műszaki végzettséggel a 244/2006 (XII.5.) Korm. rend. szerinti MV/VZ/A
felelős műszaki vezetői jogosultsággal és
- 1 fő 5 éves gyakorlattal rendelkező korlátozás nélküli vízmérnök tervezőit VZ-T
tervezői jogosultsággal
rendelkező szakembert.
M3. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen)
rendelkezze legalább - 1db min. 0, 3 m3-es gumikerekes kotróval és
- 1 db lapvibrátorral.
M4. Ajánlattevő – közös ajánlattevők – és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen
nem vonnak be a szerződés teljesítésébe legalább 1 fő egyetemi, vagy főiskolai
végzettséggel rendelkező építő, vagy építészmérnök szakembert és legalább 10 fő
fizikai alkalmazottat.
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
Ajánlati ár nettó Ft+ÁFA összegben
megadva

8

Vállalt jótállás időtartama egész
hónapokban megadva

4

Korábbi teljesítési határidő vállalása
3
egész napokban megadva
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: 2009/12/22 (nap/hó/év)
Időpont: 08.30 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20.000
Pénznem: 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 08.30 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
Dátum: 2009/12/22 (nap/hó/év)
Időpont: 08.30 óra
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/12/22 (nap/hó/év )
Időpont: 08.30 óra
Hely (adott esetben): ÉDUKÖVIZIG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen

Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
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:
KEOP-2.2.3/B-2008-0001
VI.3) További információk (adott esetben)
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, 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 az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított
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 az összességében legelőnyösebb
érvényes ajánlatot tette. 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.
6.A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
7.Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjában 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: 2010.01.12. 9.30 órakor órakor, helye:
ÉDUKÖVIZIG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló
10.A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. január 29. 9.00 óra óra, helye:
ÉDUKÖVIZIG 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.
15.Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
16.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) „Esélyegyenlőségi
tervét”, amennyiben nincs ilyen, úgy csatoljon szándéknyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a szerződés aláírásától számított 2 hónapon belül elkészíti.
17.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.
18.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 16/2006. (XII. 28.)
MEHVM-PM együttes rendelet szerint köteles eljárni.
19.Ajánlatkérő a támogatási szerződés alapján tájékoztatja ajánlattevőt,
hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt
munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok (ide értve a PR során
készített, alvállalkozóval készíttetett eredeti, vágatlan felvételek, filmek feletti
rendelkezési jogot is) stb. korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik
személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Ajánlatkérő külön
ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Ajánlatkérő ez alapján jogosult bármely a
szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet (kivitelezést)
Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor
a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Ajánlatkérő
Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
20. A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a teljesítés
helyén hatályos munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
szabályokról és erről köteles ajánlatában nyilatkozni (Kbt.72. §).
21.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
22. Jelen hirdetmény jogszerűségét dr. Kirchhof Attila hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, illetve az Ajánlatkérő szakértői ellenjegyzésükkel igazolták.
23. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A pontszámok két-tizedesjegy
pontossággal kerülnek meghatározásra, az általános kerekítés szabályai szerint.
A pontozás során Ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, lineáris
arányosítással a dokumentációban közölt képlet alapján.
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: +36-1-336-7776
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: +36-1-336-7778
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:
Kbt. 323. §.
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: +36-1-336-7776
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/30 (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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
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
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

