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HU-Győr: Mérnöki szolgáltatások
2009/S 238-341158
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Árpád út 28-32., Κapcsolattartó Petrőcz Bálint
osztályvezető, HU-9021 Győr. Tel. +36 96500055. E-mail beruhazas@edukovizig.hu. Fax +36 96500059.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.edukovizig.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik.
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:
"Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása".

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 12.
A teljesítés helye: Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, MAGYARORSZÁG 9021 Győr,
Árpád út. 28-32.
NUTS-kód: HU221.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés "Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása"
tárgyú projekt előkészítő munkáira.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
71300000, 71322000, 71242000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
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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:
"Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása" tárgyú projekt előkészítő
munkái esetében el kell készíteni különösen a vonatkozó jogszabályi és pályázati előírásoknak megfelelően:
1. Kivitelező kiválasztásához szükséges tendertervek készítése, földtulajdonszerzés előkészítése (01.02. sz.
elsőrendű árvízvédelmi szakasz 1+200 - 13+711 tkm szelvényei közötti árvízvédelmi fejlesztés, keresztező
műtárgyak és közműkeresztezések átépítése) (10 pld nyomtatva + 1 pld digitális adathordozón szerkeszthető
formátumban)
2. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (angol nyelvre is le kell fordítani legalább a
változatelemzést, a műszaki leírás fejezetet és a költség-haszon elemzést) (8 pld nyomtatva + 1 pld digitális
adathordozón szerkeszthető formátumban)
3. Lőszermentesítés előkészítéséhez szükséges tanulmány készítése (8 pld nyomtatva + 1 pld digitális
adathordozón szerkeszthető formátumban)
4. Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása 5.2. fordulós pályázat összeállításában való
közreműködés.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.11.2010.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésben szereplő feladatok finanszírozása a KEOP 7.2.1.1 "Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések"
programban az Európai Unió Kohéziós Alapjából és hazai központi költségvetési forrásból történik. Előleg
fizetésére nincs 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:
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
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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 10 %-át 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: Ajánlattevő, közös
ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozó csatolja.
P1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2006., 2007., 2008. években a mérnöki tervezési forgalmáról
szóló nyilatkozatát. A forgalom tekintetében a nettó árbevételről kell nyilatkozni.
P2. a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a tervezési szolgáltatásra vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítási szerződését, vagy biztosítási kötvényét eredetiben, vagy másolatban és a biztosítás
érvényességének igazolására szolgáló dokumentum másolatát is (pl. befizetési bizonylat, biztosító igazolása).
(Felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat nem fogadható el).
P3. az előző 3 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);
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az
adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként
igénybe venni szándékozott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint.
— az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja, kivéve, ha az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A pénzügyi és gazdasági szempontból az alkalmasság minimum
követelménye, hogy:
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P1. ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó (együttesen) rendelkezzen a 2006, 2007., 2008. év során mérnöki tervezési szolgáltatásból
származó, a 3 év alatt összességében nettó 45 000 000 HUF nagyságú forgalommal (árbevétellel).
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell hogy
megfeleljenek).
P2. ajánlattevő, közös ajánlattevők (külön-külön) rendelkezzenek érvényes, legalább 20 000 000 HUF/év és 10
000 000 HUF/kár kifizetési limittel bíró tervezői felelősségbiztosítással és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) (külön-külön) rendelkezzenek érvényes, legalább 3
000 000 HUF/év kifizetési limittel bíró tervezői felelősségbiztosítással.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-átmeghaladó mértékben
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell hogy
megfeleljenek).
P3. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó (külön-külön) mérleg szerinti eredménye az előző 3 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).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja és a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
ismertesse az előző 3 év során (2006.,2007.,2008.) szerződésszerűen teljesített legjelentősebb jelen
közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásait. 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. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ismertesse azokat a szakembereket
(szervezeteket), illetőleg vezetőket, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
A teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek bemutatása során csatolni kell az érintett szakmai
önéletrajzát (legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelménye megállapítható
legyen), valamint a szakemberek végzettségét és tervezői jogosultságát igazoló dokumentumokat
(diplomamásolat, tervezők esetében tervezői jogosultságra vonatkozó okiratait).
M3. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) és i) pontjai alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevők ismertesse(ék) a
minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit és azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását,
amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint a műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az
adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként
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igénybe venni szándékozott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint.
— az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak 67. § (3) bekezdésének c), d)-f) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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.
— legfeljebb 3 db tervezési szolgáltatás során teljesített, minimum összességében 2 000 m elsőrendű
árvízvédelmi mű tervezésére és/vagy a Vásárhelyi Terv keretében teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó
referenciával, mely teljesített (befejezett).
És,
— legalább 1 db 80 cm-nél nagyobb átmérőjű elsőrendű árvízvédelmi (mindkét oldalon elzárható) zsilip
tervezésére vonatkozó referenciával, mely teljesített (befejezett).
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.
— 3 fő a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott korlátozás nélküli vízmérnöki tervezői jogosultsággal (VZ-T)
rendelkező személyt, akik közöl legalább 1 fő a becsatolt szakmai önéletrajzából megállapíthatóan rendelkezik
olyan legalább 5 éves árvízvédelemi területen szerzett tapasztalattal, mely tartalmaz legalább 3 db elsőrendű
árvízvédelmi tervezést,
— 1 fő GD-T geodéziai tervező jogosultságú és ingatlanrendező földmérői minősítésű szakembert,
— 1 fő közgazdasági végzettségű szakembert, aki a becsatolt szakmai önéletrajzából megállapíthatóan
rendelkezik megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség haszon elemzés készítésére vonatkozó
gyakorlattal.
M3. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése alapján rendelkezzen "Környezetirányítási
rendszer (EMAS vagy ISO 14001, illetve ezzel egyenértékű egyéb) működtetésre vonatkozó tanúsítvánnyal,
vagy ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását és
azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását tartalmazó nyilatkozatát, amelyeket az ajánlattevő a
teljesítés során alkalmaz, amely nyilatkozat egyben tartalmazza azt is, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő)
a "Környezetirányítási rendszer (EMAS vagy ISO 14001, illetve ezzel egyenértékű egyéb) működtetésre
vonatkozó tanusítványt legkésőbb a szerződés teljesítésének véghatáridejéig megszerzi és az Ajánlatkérőnek
bemutatja. Közös ajánlattevők jelen alkalmassági feltételnek a Kbt. 69.§ (5) bekezdése alapján együttesen is
megfelelhetnek.
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?:
Igen.
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet.
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A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Igen.

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. Ajánlati ár (nettó Ft + ÁFA-ban megadva). Súlyszám: 8.
2. A dokumentációban meghatározott rész, illetve végteljesítési határidőkhöz képest korábbi teljesítés vállalása
(hetekben meghatározva). Súlyszám: 2.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S 156-228056, 15.8.2009.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 22.1.2010 - 09:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért: nem.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
22.1.2010 - 09:00.

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 22.1.2010 - 09:00.
Hely: ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
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Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP 7.2.1.1 "Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések" program.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve ott, ahol jelen felhívás, vagy a dokumentáció ettől
eltérően rendelkezik.
2. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó, erőforrás szervezet azon képviselői aláírási címpéldányát,
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: 3.2.2010 (9:00-kor), helye:
ÉDUKÖVIZIG, MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.
10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 19.2.2010 (9:00), helye:
ÉDUKÖVIZIG, MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.
11. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában, valamint a dokumentációban
foglaltak az irányadók.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) a)-c) pontja szerinti, valamint a
71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
13. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14. Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
15. 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.
16. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha
az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
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nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő
számára erőforrást sem biztosíthat. Közös ajánlattétel esetén cégszerűen aláírt (konzorciumi) megállapodás is
csatolandó. A közös ajánlattevők felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges.
17. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 16/2006. (XII. 28) MEHVM-PM együttes rendelet
szerint köteles eljárni.
18. 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.
19. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet 43. § (2) bekezdése szerint: "Elsőrendű
árvízvédelmi mű a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő - a vízgazdálkodásért felelős miniszter által fővédelmi művé nyilvánított, 3 vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi létesítmény
(így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó, csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő
település árvízmentesítését szolgáló körtöltés".
20. 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.
21. 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.
22. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény előírásai szerint kell eljárni.
23. A hirdetmény Kbt.-ben előírt ellenjegyzése megtörtént.
24. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától,
a dokumentáció hozzáférésének adatai: Az Ajánlati Dokumentáció ingyenesen letölthető a www.edukovizig.hu
honlapon a Közbeszerzés menüpont alatt.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
kozbesz@axelero.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. §.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
kozbesz@axelero.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
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E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.12.2009.
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