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
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
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: Petrőcz Bálint
Telefon: +36/96/500-000
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax: +36/96/315-342
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 x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
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
„Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című KDOP-4.1.1/D-2008-001
azonosítószámú projekt PR és marketing feladatainak ellátása
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Komárom-Esztergom megye
NUTS-kód HU212
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
Vállalkozási szerződés a „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című
KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosítószámú projekt PR és marketing feladatainak
ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További
tárgyak:

79340000-9
79821000-5
79961100-9
79553000-5
92111200-4

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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A nyertes ajánlattevő feladata a projektet támogató tájékoztatási és PR feladatok
ellátása, PR stratégia és javaslatok összeállítása, folyamatos kommunikációs
szolgáltatások biztosítása, az ajánlatkérővel való folyamatos kapcsolattartás
és egyeztetés. A feladat tartalmazza az integrált média kommunikációt, az
érintett lakosság tájékoztatását, konfliktuskezelést, a szakmai közreműködők
kommunikációs folyamatát, azon kívül az érintett szervezetek, személyek
kommunikációs együttműködését szolgáló általános PR és tájékoztatási feladatokat,
a projekt teljes időszakára.
A feladat végrehajtása, valamint a megvalósíthatósági terv (kampányterv)
kidolgozása során a nyertes ajánlattevőnek a Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei, valamint az Új Magyarország Fejlesztési terv Arculati kézikönyve
(ÚMFT 2007-2013) kiadványok szerint kell eljárnia a kommunikációs tervben és
az útvonaltervben meghatározottak figyelembevételével. A projekt időtartama alatt
a pályázati útmutatóban meghatározott I. számú kommunikációs csomagot kell
megvalósítani. A nyertes ajánlattevő feladata a pályázati útmutatóban meghatározott
I. számú kommunikációs csomagban előírtak végrehajtása.
Eszköz Célérték (db)
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 6
Televízió 6
Rádió 6
Záró rendezvény 1
Sajtótájékoztató 1
Sajtóközlemény 5
Internetes honlap 1
Prezentáció sorozat összeállítása, vetítése 2
Továbbá:
- sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése, elemzése a projekt előkészítő,
megvalósítási és azt követő szakaszában,
- 3 részes tanulmány elkészítése: kockázatok felmérése, válságkommunikációs terv,
hatástanulmány,
- közvélemény-kutatás a projekt kezdetén ,
- médiatréning szervezése a beruházó képviselőinek,
- belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára (lehet rendezvénnyel
egybekötött)
- folyamatos fotódokumentáció a projekt folyamatáról, PR eseményekről,
- önálló internetes honlap tervezése és folyamatos frissítése az ajánlatkérő saját
honlapjáról történő csatlakozással,

- ingyen hívható zöld szám biztosítása és működtetése a projekt teljes időtartama
alatt (a telefonszám az igazgatóság honlapján feltüntetésre kerül)
- kisebb értékű szóró-reklámajándékok megtervezése, elkészítése a meghatározott
uniós arculati elemekkel,
- a projektről készülő magyar nyelvű 8 oldalas A5 méretű, 4000 db színes
tájékoztató kiadvány formai és tartalmi elemeinek megtervezése,
- nyílt nap szervezése a projekt megvalósítását követő szakaszban (itt:
prezentációsorozat vetítése)
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 2011/06/30 (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)
Az Ajánlatkérő késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke késedelmes naponként
50.000.-Ft, továbbá meghiúsulási kötbért köt ki, amelynek mértéke 1.000.000 forint,
valamint teljesítési biztosítékot köt ki, amelynek összege 500.000. (ötszázezer) forint
A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a Kbt. 53. § (6) bekezdés a.)
pontja szerint kell nyújtania (Átutalás esetén az Ajánlatkérőként szerződő fél
MÁK 10033001-01712027-00000000 számú bankszámlájára való befizetéssel).
A biztosítékot a szerződéskötést megelőző legkésőbb ötödik munkanapig
kell teljesíteni. A teljesítés elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való
visszalépésnek tekinti.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítéstől számított 60 napos
határidőre történik a Támogatási Szerződés, a 2007-2013. programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai
szerint. A teljesítés során két részszámla (2010. július és novemberében) és egy

végszámla nyújtható be. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés
és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
16/2006.(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet
255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §. (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja
szerinti (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt) alvállalkozó és
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. §. (1) bek. a)-c) pontjaiban
felsorolt, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerint kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlatban írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1)
a-d) pontjának hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) tekintetében, az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság 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 pénzügyi intézmény
tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az
alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorban állásokra vonatkozó információ
az ajánlattételi határidőt 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 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 utóbbi három évre (2007-2009) vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozat az
évenkénti teljes nettó árbevételről, továbbá azon belül a beszerzés tárgya szerinti
árbevétel megjelölése és a három év átlagának a megjelölése

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására
más szervezet erőforrására támaszkodik, úgy (az adott alkalmasság megítéléséhez
szükséges dokumentumon felül) - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az
erőforrások rendelkezésre állását is igazolnia kell kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozat benyújtásával.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó,
míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.fogalmát a
Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
P1) a számlavezető pénzügyi intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi
számláján sorban állás volt az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban
P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerinti mérleg szerinti
eredménye az utolsó pénzügyileg lezárt évben negatív volt
P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó teljes nettó
árbevétele az utóbbi három évben ( 2007-2009) nem érte el az évi nettó 6 millió
forintot, és ezen belül a közbeszerzés tárgya (PR, tájékoztatási és kommunikációs
tevékenység) szerinti forgalma az előző három év (2007-2009) átlagában nem érte
el a nettó 3 millió forintot.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozójának az 1-2. pont esetében önállóan kell megfelelnie, míg a 3.
pont esetében együttesen is megfelelhetnek
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint
az előző három év (2007-2009) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél,a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével). Az igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi olyan egyéb adatot is,
melyből az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
(szakmai önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló dokumentum másolata)
A szakmai önéletrajznak az alkalmassági követelményeknek való megfelelést
egyértelműen igazolni kell.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására
más szervezet erőforrására támaszkodik, úgy (az adott alkalmasság megítéléséhez
szükséges dokumentumon felül) - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az
erőforrások rendelkezésre állását is igazolnia kell kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozat benyújtásával.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó,
míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki, illetve akinek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozója az előző három évből (2007-2009) nem rendelkezik
összesen
a) legalább egy közvélemény-kutatás teljes lebonyolításával a kiértékelést is
ideértve;
b) legalább 1 db, minimum 20 fős vagy minimum 1 db bruttó 200 000 Ft
összköltségvetésű „nyílt nap”/”sajtótájékoztató”/”projektnyitó vagy -záró rendezvény”
megszervezésére vonatkozó referenciával, amely során egy adott projekt
kivitelezésének helyszínét is megtekinthették az érdeklődők, illetve felmerülő
kérdéseikre kaphattak választ;
c) legalább két nyomtatott és két elektronikus sajtóban (rádió/televízió)
megjelentetett hír/közlemény/riport megszervezésére vonatkozó referenciával;
d) legalább egy honlap megtervezésére és tartalmának folyamatos frissítésére
vonatkozó referenciával (kivéve a saját honlap);
e) legalább egy minimum 4 oldalas színes tájékoztató kiadvány teljes kivitelezésével
(tervezés, nyomtatás)
M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és
összesen nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) 1 fő PR szakértővel, aki rendelkezik
- legalább 5 éves PR és/vagy kommunikációs tanácsadóként szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő rendezvényszervezésért felelős szakemberrel, aki rendelkezik
- legalább 3 éves rendezvényszervezési gyakorlattal;
c) 1 fő sajtó és médiakapcsolatokért felelős szakemberrel, aki rendelkezik
- legalább 3 éves szakmai tapasztalattal sajtótevékenység területén;
Az ajánlattevő egy szakemberrel egyidejűleg több alkalmassági követelménynek is
eleget tehet.
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén ajánlattevők és a 10 % feletti alvállalkozók
a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
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?
nem
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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: 2010/04/14 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető. A
dokumentáció árát az ajánlatkérő MÁK 10033001-01712027-00000000 számlájára
átutalással kell megfizetni. A dokumentáció ellenértéke bruttó módon került
meghatározásra. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/14 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/14 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00
Helyszín : Ajánlatkérő székhelye, III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése 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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című KDOP-4.1.1/D-2008-001
azonosítószámú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/04/28 11.00 óra
Helye: Ajánlatkérő székhelye, III. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010/05/18 10.00 óra
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)
A dokumentáció átadása az ajánlatkérőnél a 9021 Győr, Árpád út 28-32.) 303.
szobában, hétfőtől péntekig, 08-11.00 óráig illetve 13.00-15.00 óráig, az ajánlati
határidő lejártának napján 9 órától 11.00 óráig, az ellenérték megfizetését igazoló
átutalásról szóló bizonylat másolati példányának bemutatása ellenében történik. A
dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre.
A Kbt. 54. § (4) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció
megküldését kéri, úgy a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre
vonatkozó levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie ajánlatkérő
részére, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
• ajánlattevő neve
• ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
• az ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma
• az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: bruttó 50.000.-Ft.
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:
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:
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.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján biztosítja.
2.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének
visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha
az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok)
benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4)
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést.
3.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
4.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja,
valamint a (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt
a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti szervezetet illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a
Kbt. 4. § 3/D. pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást
biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás
fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi
befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.
5.) Az ajánlattevő, ajánlata részeként nyújtsa be az ajánlati felhívásban tételesen
felsorolt, a kizáró okok, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és
szakmai alkalmasság igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb
dokumentumokat, valamint az egyéb, a dokumentációban tételesen felsorolt iratokat,
dokumentumokat.
6.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
7.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:
• az ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását igazoló eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
• továbbá az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrást biztosító
szervezet ajánlattételi határidő lejártához képest 90 napnál nem régebbi
cégkivonatot.
8.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani a Kbt. 72. §-a szerinti
nyilatkozatot.
9.) 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. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet
nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként.
10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy mennyiben az
ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi,
a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a
Gazdasági Versenyhivatal felé.
11.) Az ajánlatkérőnek a tárgyi munka elvégzésére nettó 3,2 millió Ft. áll
rendelkezésére.
12.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/17 (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) ----------------------

