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HU-Győr: Vízi létesítmények építése

2009/S 186-267566

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Építési beruházás

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

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Árpád út 28-32., Κapcsolattartó Petrőcz Bálint,
HU-9021  Győr. Tel.  +36 96500000. E-mail beruhazas@edukovizig.hu. Fax  +36 96315342.
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 és helyi szerveik.
Környezet.
Egyéb: 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:

„Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosítószámú projekt
kivitelező kiválasztása.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Építési beruházás.
Tervezés és kivitelezés.
A teljesítés helye: Komárom-Esztergom megye.
NUTS-kód: HU212.

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című
KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

mailto:beruhazas@edukovizig.hu
www.edukovizig
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45240000, 45232450, 45243000, 45246100, 45248100, 45111100, 45112500, 45221100, 45232410, 45112700,
71322000, 77231600, 42122300.

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

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

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

1. Által-ér rekonstrukciója
1.1. Által-ér meder és műtárgyak rekonstrukciója a 0+000-1+475 km szelv. között
1. depónia építés 3.705m3
2. mederkotrás, padkarendezés 2.209 m3
3. vb. műtárgyépítés 4 db
4. szivattyúzási hely kialakítása 1 db(mobil szivattyú beépítésével)
1.2. Által-ér meder és műtárgyak rekonstrukciója a 8+580-10+265 km szelv. között
1. mederkotrás, padkarendezés 13.215 m3
2. vb. műtárgyépítés/felújítás 3 db
1.3. Tatai Öreg-tó levezető medrek és műtárgyak rekonstrukciója
1. mederkotrás, padkarendezés 3.745m3
2. betonba rakott terméskő burkolat javítása, pótlása 2.660 m2
3. Tatai Öreg-tó zsilipek felújítása
4 db
1.4. Tatai Öreg-tó keleti parti föveny helyreállítása
1. Meglévő tómeder terv szerinti kotrása, rézsűképzéssel 9.600 m3
2. Vízszintes és rézsűfelületek füvesítése 19.300 m2
1.5-1.10. Által-ér meder és műtárgyak rekonstrukciója a 13+100 - 39+700 km szelv. között
1. mederkotrás 177.157 m3
2. padkarendezés 47.920 m3
3. vb.műtárgyépítés/felújítás 8 db
4. meder és rézsű terméskő biztosítása 2.750 m3
2. Által-ér mellékvízfolások rekonstrukciója
2.1. Dunaalmási belvízcsatorna rekonstrukciója
1. mederkotrás, padkarendezés 6.915m3
2. vb. műtárgyépítés/felújítás 3 db
3. szivattyúzási hely kialakítása 2 db(mobil szivattyú beépítésével)
Több szivattyúzási helyre ideiglenesen beépítésre kerülő 1 db szivattyú főbb műszaki adatai:
Szállított vízmennyiség.: 500 l/sec.
Manometrikus emelő magasság min: 8 m.
Névleges motor teljesítmény: 64,4 kW (±5 %).
Aggregát össztömege max.: 2000 kg.
Szívó- és nyomócsonk: NA 500.
Saját légtelenítő injektorral rendelkezzen.
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Nyomócsonk alaphelyzetben függőleges.
A gépcsoport egy ponton emelhető.
2.2. Fényes patak rekonstrukciója
1. mederkotrás 6.400 m3
2. vb. műtárgyépítés/felújítás 7 db
3. meder és rézsű terméskő biztosítása 800 m3
2.3. Mikovényi árok rekonstrukciója
1. mederkotrás 10.430 m3
2. vb. műtárgyépítés/felújítás 4 db
3. meder és rézsű terméskő biztosítása 350 m3
2.4. Oroszlány - Kecskédi vízfolyás mederrekonstrukció a 0+000 - 5+450 km szelvények között
1. mederkotrás 14.200 m3
2. vb. műtárgyépítés/felújítás 4 db
3. kőrakat és keresztgátak építése, hézagolása betonba rakott terméskőből 2.400 m3
3.Szűrőmező és vizes élőhely kialakítása
3.1. Tatai vizes élőhely kialakítása - Tatai Öreg tófarok
1. mederkotrás 65.000 m3
2. padkarendezés 49.333 m3
3. vb. műtárgyépítés 2 db
4. növénytelepítés (őshonos, vizinövény) 2 ha
3.2. Oroszlányi szűrőmező kialakítása
1. földmunka 3.069 m3
2. vb.műtárgyépítés 9 db
3. növénytelepítés (őshonos, vizinövény) 2536 m2
Továbbá a kapcsolódó, a műszaki leírásban megjelölt területek tekintetében a technikai részlettervek, kiviteli
tervek elkészítése.
A részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait és a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

befejezés: 15.6.2011.

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

Előlegre vonatkozó biztosíték, továbbá garanciavállalás a dokumentációban foglaltak szerint.Az ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevő vonatkozásában a teljesítési biztosítékra vonatkozóan a Kbt. 53. (6) bek. a) pontja szerinti
biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy a biztosítékot milyen formában
fogja nyújtani. A biztosítékok az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetők a megajánlott
biztosítékokkal azonos összegű pénzeszköznek az Ajánlatkérő MÁK 10033001-01712027-00000000 számú
bankszámlájára történő átutalással, vagy azonos összegre vonatkozó bankgarancia biztosításával, vagy
azonos összegre vonatkozó biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel is. A biztosítékot a szerződéskötést megelőző legkésőbb ötödik napig kell teljesíteni. A teljesítés
elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor
jogosult, ha azzal azonos mértékű a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt. Az előleg
kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel és előlegszámlával együtt az nyertes
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ajánlattevő bemutatja az előlegbiztosítékot is. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy a biztosítékot
milyen formában fogja nyújtani. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az
esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:
Az ajánlatkérő 2 x bruttó 150.000.000.Ft.- előleget fizet. Az első előlegrészt, bruttó 150.000.000.-Ft-ot, a
szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó. Az első előlegrész elszámolására az első részszámlába
kerül sor. A második előlegrészt, bruttó 150.000.000.Ft.- az első rész-számla teljesítés igazolását követően
igényelheti a vállalkozó. A második előlegrész elszámolására a második részszámlába kerül sor. Az
előlegszámlák 60 napon belül közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek kifizetésre.
Az ajánlatkérő a munka ellenértékét az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 305. § (3)
bekezdésének megfelelően, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést
követő 60 napon belül a KDOP elszámolási rend szerint, 2 db résszámla és egy db végszámla ellenében
átutalással egyenlíti ki. A részszámlák benyújtásának határideje: 2010. július 15. és 2011. január 15. A
végszámla legkésőbb 2011. június 15-én kerülhet benyújtásra. A részszámlák és a végszámla százalékos
megoszlása: 1. részszámla legfeljebb a vállalkozói díj 45 %-a, 2. részszámla a vállalkozói díj 45 %-a, a
végszámla a vállalkozói díj 10 %-a. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-
átvétel. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme is HUF.
Az ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30
napnál nem régebbi APEH által kiadott adóigazolás eredetben történő csatolásával.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM Együttes rendelet.
255/2006. (XII.08.) Kormányrendelet,
281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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 vagy alvállalkozó, illetve a 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 az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a 60. §(1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdésének a-d) pontjának hatálya alá, illetőleg jogosult
ezt már az ajánlatában is igazolni. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén
az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és a 63/A § (1) bekezdése szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a-d) pontjának
hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A felelősségbiztosítás
meglétét és érvényességét igazoló bármely dokumentum és a felelősségbiztosításhoz kapcsolódód részletes
szerződéses feltételek
2-3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók
4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a cégszerűen aláírt nyilatkozat a vizsgált évek (2006-2007-2008)
vonatkozásában évenként, tételesen bemutatva a teljes árbevételt és vízépítési tevékenységből származó
árbevételt, bemutatva továbbá a három év átlagos nettó árbevételét mind a teljes árbevétel, mind a vízépítési
tevékenység vonatkozásában.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrására
támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani. A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani
a felhívásban előírt, az alkalmasság megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium
vonatkozásában, melyre tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. 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): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, vagy a 10 % feletti
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
1. nem rendelkezik a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan
kiterjesztett, legalább 100 millió forint teljes kárértékre szóló és ezen belül esetenként legalább 20 millió
forint vagyoni és külön 20 millió forint nem vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is.
2. akinek az elmúlt három pénzügyileg lezárt üzleti évében az üzleti tevékenység adózás előtti eredménye
bármelyik évben negatív volt,
3. akinek az elmúlt három pénzügyileg lezárt üzleti évében bármelyik évben a saját tőke kevesebb, mint a
jegyzett tőke
4. aki nem rendelkezik az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2006., 2007., 2008) a 3 év átlagát tekintve, átlagosan
legalább évi nettó egymilliárd forint teljes nettó árbevétellel, valamint ezen belül átlagosan évi legalább nettó
500 millió forint, vízépítési tevékenységből származó árbevétellel,
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak a 2-3. pontban előírt alkalmassági feltételnek önállóan, külön-külön kell megfelelniük. A
4. pontban előírt alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés is megengedett. Az 1. pontban
meghatározott feltétel meglétét ajánlatkérő csak az ajánlattevőnél, közös ajánlattétel esetén a konzorcium
vezetőjénél vizsgálja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ismertetnie kell az ajánlattételi határidő lejártának
napját megelőző legfeljebb 60 hónapban teljesített referenciáit az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez
szükséges részletezettséggel a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint. Az
egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági
követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az
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alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban ismertetnie kell az alkalmasság
megítéléséhez szükséges részletezettséggel, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség
leírását a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint. Ha a működtetés, üzemeltetés, forgalomban való részvétel
forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatának becsatolása is szükséges.
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján
csatolnia kell az előző három évre (2006-2008) vonatkozó statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.
M4) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak - ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, jogosultságát és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok
egyszerű másolatát, - csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatokat, - csatolnia kell a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat,
amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M5) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok) a tevékenységére vonatkozóan csatolnia kell az
EMAS vagy MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló
érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerint ismertetnie kell az
egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrására
támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani. A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani
a felhívásban előírt, az alkalmasság megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium
vonatkozásában, melyre tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. 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):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen és összesen az
ajánlattételi határidő napját megelőző 60 hónapban befejezett és szerződésszerűen teljesített referenciával,
amelyből.
a) legalább 1 db, természetes vízfolyás mederrendezésével kapcsolatos mélyépítési munkára vonatkozott és
amely legalább 30.000 m3 mederkotrási (iszapolási) és depónia rendezési munkarészt is tartalmazott.
b) legalább 1 db, vonalas létesítmény megépítésével kapcsolatos mederrendezési vagy töltésépítési vagy
út vagy közművezeték munkarészt is magában foglaló legalább 5 km-es szakaszra vagy legalább nettó
250.000.000 forintra vállalkozói díjra vonatkozó referencia
c) legalább 1 db víztározó építésével kapcsolatos munkarészt magába foglaló referencia.[Amennyiben egy
referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél figyelembe
veszi.]
M2) Alkalmatlan 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
gépekkel, eszközökkel:
— 5 db lánctalpas kotró,
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— 2 db gumikerekes kotró,
— 4 db dózer,
— 6 db legalább 10 t tehergépjármű,
— 2 db hidromechanizációs kotró.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) előző három évi (2006-2008) éves átlagos
statisztikai állománya nem érte el az évente a 100 főt.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és összesen nem rendelkezik az alábbi
szakemberek mindegyikével:
a) 2 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel és a 244/2006.
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/VZ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal
b) 1 fő felelős műszaki vezetővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel és a 244/2006.
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággalc) 1 fő minőségellenőrzésért
felelős szakemberrel
M5) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) nem rendelkezik EMAS vagy MSZ EN ISO
14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységre (mélyépítési munkákra/ vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése) vonatkozó
környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel,
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a 10 % feletti alvállalkozó, a műszaki-szakmai alkalmassági
követelménynek tekintetében együttesen kell megfeleljenek.

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük 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:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. egyösszegű bruttó ajánlati ár. Súlyszám: 100.
2. a késedelmi kötbér mértéke Ft/nap összegben kifejezve. Súlyszám: 10.
3. a vállalt jótállás (garanciavállalás) mértéke hónapokban kifejezve. Súlyszám: 10.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:



HL/S S186
26/09/2009      
267566-2009-HU  

Európai Közösségek – Építési beruházásra irányuló szerződések – Nyílt eljárás 8/10

 

 
26/09/2009       S186  
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Építési beruházásra irányuló szerződések – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/10

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 13.11.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 250 000 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 nettó módon került meghatározásra. A dokumentációt nyomtatott formában
bocsátjuk rendelkezésre.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
13.11.2009 - 11:00.

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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 13.11.2009 - 11:00.
Hely: Ajánlatkérő székhelye, III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

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:
"Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja" című KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosítószámú projekt.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1.) Eredményhirdetés időpontja: Dátum: 27.11.2009 (11:00). Helye: Ajánlatkérő székhelye, III. emeleti tárgyaló.
2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: 11.12.2009 (11:00).
3.) A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetősége biztosított.
4.) 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), illetőleg (2)
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.
5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint műszaki-, illetve szakmai
alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
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6.) A dokumentáció átadása az ajánlatkérőnél a MAGYARORSZÁG, 9091 Győr, Árpád út 28-32.) 303.
szobában, hétfőtől péntekig, 8:00-11:00 óráig illetve 13:00-15:00 óráig, az ajánlati határidő lejártának napján
9:00 órától 11:00 percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának
bemutatása ellenében történik. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre.
7.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és
benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
8.) 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.
9.) 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.
10.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
11.) Ajánlati elemekre adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10. Az értékelés módszere az egyes
részszempontok esetében azonos. A legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az
alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempontok esetén, ahol a legalacsonyabb érték
a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési szempontok
esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő.
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe
további kerekítés nélkül.
12.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:
· az ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását igazoló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldányát,
· továbbá az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetek
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot.
13.) Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés
helyén hatályos kötelezettségeket.
14.) 11.) 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.
15.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 304. § (2) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját
maguk kell, hogy teljesítsék. Előzőekre tekintettel az ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot, melyben tételesen
feltünteti az elvégzendő feladatokat, megjelöli valamennyi feladat nettó és bruttó ellenértékét forintban és
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%-os mértékben, és tételesen bemutatja valamennyi feladat vonatkozásában, hogy azokat mely szervezet
( ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetve alvállalkozó (k)) fogja ellátni.
16.) 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.
17) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt a Kbt. 59. § alapján 50 (ötven) millió forint ajánlati
biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű átutalást, feltétel nélküli és
visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben átutalással teljesítik, „Tatai Öreg-
tó KDOP-4.1.1/D-2008-001” megjelöléssel, a MÁK 10033001-01712027-00000000 számú számlájára kell
befizetni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell
érvényesnek lennie.
18). Az ajánlatkérő a becsült érték megállapításánál tekintettel volt arra is, hogy szükség esetén alkalmazza a
Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontjának rendelkezéseit is.
19.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.

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

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
info@kozbeszerzes.hu. Tel.  +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2) bek.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail
info@kozbeszerzes.hu. Tel.  +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
24.9.2009.
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