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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272712-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Nagykanizsa: Szennyvízcsatorna építése

2010/S 179-272712

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

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

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Erzsébet tér 7.
Figyelmébe: Tóth Nándor elnök
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 93313138
E-mail: info@kanizsacsatorna.hu
Fax  +36 93313138
További információk a következő címen szerezhetők be:
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Kapcsolattartó: PME iroda
Figyelmébe: Fitos István PME vezető
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 93313138
E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax  +36 93313138
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Kapcsolattartó: PME iroda
Figyelmébe: Fitos István PME vezető
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 93313138
E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax  +36 93313138
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Kapcsolattartó: PME iroda
Figyelmébe: Fitos István PME vezető

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272712-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:info@kanizsacsatorna.hu
mailto:istvan.fitos@dzviz.hu
mailto:istvan.fitos@dzviz.hu
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8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 93313138
E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax  +36 93313138

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Önkormányzati Társulás
Környezet
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
projekt csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkáira a Megrendelő által készített tervek alapján.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye Nagykanizsa agglomeráció.
NUTS-kód HU223

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

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

A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - csatornahálózat
bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő által készített tervek alapján.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45232400, 45232410, 44163112, 42997100, 42997200, 42996000, 18100000, 43210000, 43240000,
42123000, 34100000, 42410000

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

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

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

A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - csatornahálózat
bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében. a Megrendelő által készített előírások -
tervek alapján az alábbiak szerint.
I. részajánlat-tételi kör

mailto:istvan.fitos@dzviz.hu
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A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati,
valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
a Megrendelő által készített tervek alapján az alábbiak szerint.
Észak-nyugati régió: Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fűzvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely,
Zalaszentbalázs települések, valamint Nagykanizsa-Korpavár városrész területén.
HBA 13 db.
Helyi átemelők összesen: 4 db.
Regionális átemelők összesen: 8 db.
Bekötések száma összesen: 1 151 db.
Bekötővezetékek hossza összesen: 9 025 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 23 606 m.
Gravitációscsatornák hossza összesen: 18 977 m.
A fejlesztés becsült építési költsége: 1 603 852 eFt.
Csatornahálózatra ráköthető lakosok száma: 2 598 fő.
Dél-nyugati régió: Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza települések, valamint Nagykanizsa-
Bajcsa városrész területén.
HBA 4 db.
Helyi átemelők összesen: 7 db.
Regionális átemelők összesen: 1 db.
Központi átemelő 1 db.
Bekötővezetékek hossza összesen (tető és víznyelő bekötésekkel együtt): 11 724 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 3 283 m.
Gravitációs csatornák hossza összesen: 24 068 m.
A fejlesztés becsült építési költsége: 3.035.961 eFt.
Ajánlattevő feladata továbbá a részletes kiviteli tervek elkészítése.
II. részajánlat-tételi kör:
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - a
nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének,
kapacitásbővítésének és rekonstrukciójának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő
által készített tervek alapján az alábbiak szerint.
HBA 4 db.
Helyi átemelők összesen: 7 db.
Regionális átemelők összesen: 1 db.
Központi átemelő 1 db.
Bekötővezetékek hossza összesen (tető és víznyelő bekötésekkel együtt): 11 724 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 3 283 m.
Gravitációs csatornák hossza összesen: 24 068 m.
A fejlesztés becsült építési költsége: 3 035 961 000 HUF.
Ajánlattevő feladata továbbá a részletes kiviteli tervek elkészítése.
Áfa nélkül 6 840 893 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati,
valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
a Megrendelő által készített tervek alapján.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45232400, 45232410

3) MENNYISÉG
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati,
valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
a Megrendelő által készített tervek alapján az alábbiak szerint.
Észak-nyugati régió: Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fűzvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely,
Zalaszentbalázs, települések és Nagykanizsa-Korpavár városrész területén.
HBA 13 db.
Helyi átemelők összesen: 4 db.
Regionális átemelők összesen: 8 db.
Bekötések száma összesen: 1 151 db.
Bekötővezetékek hossza összesen: 9 025 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 23 606 m.
Gravitációs csatornák hossza összesen: 18 977 m.
Csatornahálózatra ráköthető lakosok száma: 2 598 fő.
Dél-nyugati régió: Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza települések és Nagykanizsa-Bajcsa
városrész területén.
HBA 6 db.
Helyi átemelők összesen: 9 db.
Regionális átemelők összesen: 6 db.
Bekötések száma összesen: 1 795 db.
Bekötővezetékek hossza összesen: 16 184 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 35 267 m.
Gravitációs csatornák hossza összesen: 24 060 m.
Csatornahálózatra ráköthető lakosok száma: 4 752 fő.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a részletes kiviteli tervek elkészítése.
Áfa nélkül 3 804 932 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS A nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata
bővítésének, kapacitásbővítésének és rekonstrukciójának kivitelezési munkái

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - a
nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének,
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kapacitásbővítésének és rekonstrukciójának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő
által készített tervek alapján.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45232400, 45232410, 44163112, 42997100, 42997200, 42996000, 18100000, 43210000, 43240000,
42123000, 34100000, 42410000

3) MENNYISÉG
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - a
nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének,
kapacitásbővítésének és rekonstrukciójának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő
által készített tervek alapján az alábbiak szerint.
HBA 4 db.
Helyi átemelők összesen: 7 db.
Regionális átemelők összesen: 1 db.
Központi átemelő 1 db.
Bekötővezetékek hossza összesen (tető és víznyelő bekötésekkel együtt): 11 724 m.
Nyomóvezetékek hossza összesen: 3 283 m.
Gravitációs csatornák hossza összesen: 24 068 m.
Ajánlattevő feladata továbbá a részletes kiviteli tervek elkészítése.
Áfa nélkül 3 035 961 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

— Késedelmi kötbér - az ajánlattevő megajánlásának megfelelő összegű,
— teljesítési biztosíték, (szerződésszerű teljesítésre vonatkozó biztosíték) a szerződés szerződéskötéskori nettó
értékének 7 %-a,
— jótállás az Ajánlattevő megajánlásának megfelelő idejű- a végső üzembe helyezési eljárás lezárásától
számított,
— jótállási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó biztosíték a szerződés szerződéskötéskori nettó
ellenértékének 0,5 %-a.
A biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján választása
szerint az összegnek a megrendelő szerződésben megadásra kerülő bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel köteles szolgáltatni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb
részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A beszerzést az Európai Unió Kohéziós Alapja, a Magyar Állam és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A vállalkozási díj utólag, az előrehaladás mértékének megfelelően a Megrendelő (és az építési műszaki
ellenőr) által igazolt tevékenység után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján átutalással kerül
kiegyenlítésre, a vonatkozó jogszabályoknak és a KEOP 1.2.0. pályázati felhívásában és dokumentációjában
foglaltaknak megfelelően a Kbt. 305. § (2)-(4) bekezdések rendelkezései szerint.
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A szerződés teljesítése során összesen 10 részszámla és egy végszámla nyújtható be, oly módon, hogy két
számla benyújtása között legalább 80 napnak el kell telnie. A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól;
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 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

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?
Igen
A teljesítés során a kivitelezőnek rendelkezni és alkalmaznia kell a beruházás tárgyára vonatkozó ISO
9001 és 14001 szerinti, vagy azzal egyenértékű (az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány, továbbá egyenértékű minőségbiztosítási rendszer egyéb bizonyítéka)
minőségbiztosítási, illetőleg környezetvédelmi irányítási rendszert.

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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1) bekezdésének b)
pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek.
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő
nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(6) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az
ajánlatban nem igazolta.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66.§ (1) bekezdése
alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazolja:
a./ az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak benyújtásával (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);
b./ az előző 3 évi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (szennyvízcsatorna
építés) forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak;
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a 4.§ 3/E pontjában foglaltaknak
megfelelő módon.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) A Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő mindkettő
részajánlat-tételi körben alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha:
a./ az előző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamely évben negatív volt attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét
b./ az előző 3 évben összesen számítva a teljes nettó forgalmának átlaga, és ezen belül a közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységből (szennyvízcsatorna építés) származó forgalmának átlaga nem éri el az első részajánlat-
tételi kör tekintetében a nettó 1 800 000 000 HUF-ot, a második részajánlat-tételi kör tekintetében a nettó 1 500
000 000 HUF-ot.
Közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül az a./ pont szerinti
követelményeknek külön-külön, a b./ pont szerinti követelménynek együttesen kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságát jelen építési beruházás esetében igazolja.
a./ az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével;
b./ a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával
c./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért
felelősek.
d.) azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében és a 4.§ 3/E pontjában foglaltaknak
megfelelő módon.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A Kbt. 67.§ (2) bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
a.1/ nem rendelkezik az előző 5 évben teljesített vagy részteljesített, szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó -
egy vagy több - építési beruházással, amely(ek) esetében az összesítetten számított teljesítési időszakuk során
van egybefüggő 36 hónap amely alatt azok az alábbi feltételek megvalósulását igazolják:
Az I. részajánlat-tételi kör vonatkozásában:
— összesen nettó 3 500 000 000 HUF-os értékű teljesítés és,
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— összesen legalább 45 000 fm szennyvíz nyomóvezeték megépítése, és,
— amelyek közül egy építési beruházáson (referencián) belül legalább 36 000 fm gravitációs gerincvezeték
megépítése.
A II. részajánlat-tételi kör vonatkozásában:
— összesen nettó 2 500 000 000 HUF értékű teljesítés, és,
— amelyek közül egy építési beruházáson belül legalább 20 000 fm gravitációs gerincvezeték megépítése.
a.2/ nem rendelkezik az előző 5 évben befejezett, egy db olyan vonalas közműlétesítmény építésére vonatkozó
építési beruházással, amely
— az I. részajánlat-tételi kör vonatkozásában legalább 20 db hálózati átemelő került kialakításra,
— a II. részajánlat-tételi kör vonatkozásában legalább 4 000 fm, DN 400 vagy nagyobb átmérőjű
szennyvízcsatorna, vagy csapadékcsatorna vagy egyesített rendszerű csatorna fektetést vagy rekonstrukciót
tartalmazott.
a.3/ nem rendelkezik mindkettő részajánlat-tételi kör vonatkozásában, az előző 5 évben teljesített, vagy
részteljesített, összesen legalább egy db, olyan építési beruházással (teljesítéssel), amely kőagyagcső-fektetési
munkarészt is tartalmaz.
b./ nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi műszaki és technikai felszereltséggel:
— részenként legalább 6 db, legalább 70 kW teljesítményű kotrógéppel,
— részenként legalább 6 db, 6-os vagy annál magasabb környezetvédelmi osztályba sorolt, teherautóval,
— részenként legalább 1 db aszfaltvágóval,
— részenként legalább 50 nm felületű dúcolattal.
c./ nem rendelkezik mindkettő részajánlat-tételi kör vonatkozásában legalább az alábbiakban meghatározott
szakemberekkel:
C/1 összesen legalább 1 fő minőségellenőrzési tapasztalattal (képzettséggel) rendelkező olyan szakemberrel
(szervezettel), aki a minőség-ellenőrzésért felelős.
C/2 részenként legalább kettő fő vízgazdálkodási építmények szakterületén, foglalkoztatott felelős műszaki
vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1.
pontja szerint (MV-VZ/A).
C/3 részenként legalább egy fő ("A" kategóriás) közlekedési építmények szakterületén foglalkoztatott felelős
műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II.
rész szerint. (MV-KÉ/A).
d.) nem rendelkezik ISO 14001 környezetvédelmi irányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 68.§ (5) bekezdés szerinti,
ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerrel.
Közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a
műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelnie.

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 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 fajtája
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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 (HUF). Súlyszám 7
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap). Súlyszám 3
3. Teljesítési időtartam (nap). Súlyszám 2
4. Jótállás időtartama (hónap). 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?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 29.10.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 400 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti bruttó vételárat az ajánlatkérő Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett,
14100330-92664249-01000003 számú számlájára történő átutalással, vagy a fent megjelölt számlára történő
befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalási/ befizetési megbízáson fel kell tüntetni: "NK piroskönyves tender".

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
29.10.2010 - 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 100 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.10.2010 - 11:00
Hely
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás PME iroda, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa Ady utcai
Szennyvíztisztító telep 2. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A részvételre jogosultak: a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

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:
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projektKörnyezet és Energia
Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP 1.2.0/2F-2008-0004).

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk
A dokumentáció a jelen felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál (jelen felhívás I.1. pont)
rendelkezésre áll és megigényelhető.
A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés/felhatalmazó levél személyes leadása,
elektronikus úton vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben
elektronikus úton vagy telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti
okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az
igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlakiállítási címet)
és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a
dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt, valamint
személyes átvétel esetén azon személy azonosításra alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt.. A
befizetési okmányon fel kell tüntetni az alábbi megnevezést: "NK piroskönyves tender".
A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, munkanapokon 9:00-14:00-ig az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00-11:00 óráig. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele.
2. Az ajánlatkérő az ajánlattételt részenként 2 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati
biztosíték nyújtásának formája lehet készpénz befizetése vagy átutalás az Ajánlatkérő Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett, 14100330-92664249-01000003 számú számlájára; vagy teljesíthető biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel; illetőleg bankgaranciával.
Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratot az ajánlattól elkülönülten, borítékba zártan kell csatolni, és fel kell
tüntetni rajta, hogy mely rész tekintetében került becsatolásra. Amennyiben valamely ajánlattevő mindkét rész
tekintetében egy ajánlatot kíván benyújtani, úgy az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okiratokat részenként
elkülönítetten, külön dokumentumként kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az
ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után
kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdései az irányadóak. Az
ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
3. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
4. Az eredményhirdetés tervezett időpontja és helye, jelenlétre jogosultak:
Dátum: 10.12.2010 (11:00).
Helyszín: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás PME iroda, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa Ady
utcai Szennyvíztisztító telep 2. emelet.
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 95. §a szerint.
5. A szerződéskötés(ek) tervezett időpontja(i): Az eredményhirdetést (írásbeli összegzés megküldését) követő
naptól számított 21. napon. (Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon)
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási
címpéldányát (vagy ezzel egyenértékű okmányát) eredeti, vagy hiteles másolati formában. Amennyiben az
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
illetőleg az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással
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kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni
kell a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában tett meghatalmazást is.
7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot
az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti
az ajánlat aláírása módját; tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak; megadja, hogy a teljesítést
milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag
megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya,
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
8. Az ajánlatban tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére; a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaira
(nemlegesség esetén is); a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére; a Kbt. 72.§ -ra vonatkozó nyilatkozatot.
9. Az ajánlattevőknek mindkettő részajánlat-tételi kör (amennyiben csak egy részre tesz ajánlatot, akkor csak
az adott részajánlati kör) vonatkozásában (külön-külön) az ajánlati dokumentációban megadott műszaki leírás
alapján az ajánlati dokumentáció előírásainak megfelelő szakmai ajánlatot kell készítenie.
10. Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson minimálisan a következőket kell
feltüntetni: a szerződés meghatározását/tárgyát (AF.II.1.5.); az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.
Az ajánlatot összefűzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva pozitív egész számokkal (1,2,3...) az oldalakat
(annak tartalmától vagy írott vagy nem írott mivoltától függetlenül), egy + 3 példányban kell benyújtani, melyek
közül az eredetit "eredeti", a másolatokat pedig "másolat" felirattal kell megjelölni.
11. Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében kíván ajánlatot tenni és az egyes részek tekintetében - a Kbt.
70. § (4) bekezdése figyelembe vétele mellett - az ajánlattevő személye, személyi köre nem módosul, úgy egy
ajánlatban is jogosult benyújtania ajánlatát, azonban ez esetben az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat
minden egyes megajánlással érintett rész tekintetében külön kell becsatolnia az ajánlatában, oly módon, hogy a
nyilatkozaton/nyilatkozatban, dokumentumon/dokumentumban feltünteti, hogy az mely rész tekintetében került
az ajánlatba becsatolásra:
— Olvasólap,
— Összefoglaló táblázat az alkalmasság igazolására vonatkozóan a jelen felhívás VI.3)21 pontja szerint,
— Az értékelési szempontokra tett megajánlásokra vonatozó nyilatkozatok, dokumentumok, értékelési
szempontok alátámasztására vonatkozó dokumentumok,
— szakmai ajánlat,
— az alkalmassági feltételek igazolása során a III.2.3. b/; c/2; és c/3 pontjai tekintetében becsatolt
dokumentumok, nyilatkozatok.
A fenti dokumentumok tekintetében azon ajánlattevőknek is fel kell tüntetniük azon rész számát, amire a
megajánlást teszik, akik egy rész tekintetében tesznek ajánlatot, hogy Ajánlatkérő megfelelő módon tudja
elbírálni az ajánlatokat.
12. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9:00-12:00 óráig lehetséges
azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 11:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat
postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az
ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának
minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
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13. A Kbt. 80.§ (3) bekezdésének megfelelő bontási eljárás érdekében az ajánlattevők az ajánlat elején
csatoljanak olvasólapot, amelyen a Kbt. 80. § (3) bekezdésének megfelelő tartalmat tüntetik fel [ajánlattevő
neve, címe (telefon és telefaxszám feltüntetésével); ajánlati ár (HUF); késedelmi kötbér (Ft/nap); teljesítési
időtartam (nap), jótállás időtartama (hónap)] Az olvasólapot az arra jogosult, illetőleg az általa meghatalmazott
személy(ek)nek alá kell írni.
14. Ajánlattevők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartójuknak kijelölt
természetes személy nevét, beosztását, postai címét, kézbesítési címét, faxszámát, telefonszámát, valamint e-
mail címét.
15. A szerződéses feltételek az "Építési munkák szerződéses feltételei megbízó által megtervezett magas- és
mélyépítési munkákhoz (Tanácsadó Mérnökök és Építészek Magyarországi Szövetsége, Budapest, második,
átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január)" figyelembevételével kerültek meghatározásra Ajánlattevő
köteles az ajánlati dokumentációban szereplő szerződéstervezetet kitölteni az ajánlatának megfelelően és
csatolni ajánlatában.
16. Az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik az EU társfinanszírozás és a térség fejlődése szempontjából az
I. osztályú teljesítés mielőbbi megtörténtéhez, az épített és természeti környezet valamint a lakosság kiemelt
szintű megóvása és kímélése figyelembevételével.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően jár el.
18. Az ajánlatkérő a Kbt. 13 § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a projekt
specifikumai okán a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság igazolása esetén a Közbeszerzések
Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támaszt.
19. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében nyilatkozatban jelölje meg, hogy
mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrásra kíván támaszkodni.
20. Az ajánlatban az alkalmasság igazolása körében bemutatott teljesítések esetében - esetlegesen - a
különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia amennyiben ilyen nem állapítható meg úgy a
jelen felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja vagy számviteli politikája által a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia amennyiben ilyen nem állapítható meg úgy a jelen felhívás feladásának a napján érvényes
árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában
akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéknapot, értéket és devizanemet, majd ezt követően
feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
21. Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon jognyilatkozat formájában megtett összefoglaló táblázatot, arról hogy
a pénzügyi - gazdasági, illetve műszaki szakmai alkalmasság feltételeinek az ajánlatában becsatolt mely
dokumentummal, dokumentumokkal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az
alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. AF III.2.3. a/1. vagy b pont). A táblázat
minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény azonosítása; az ajánlattevőnek
az alkalmassági feltételnek való megfelelésének bemutatása (rövid leírás, ismertetés, megnevezés); az
ajánlattevőnek az alkalmassági feltételnek való megfelelésre vonatkozó dokumentumainak oldalszáma(i).
Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók és esetleges erőforrás szervezetek
adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell
22. Ajánlatkérő a III.2.2. pont a./ alpontjában található „az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így
meghatározott utolsó 3 lezárt üzleti év szerinti beszámolót érti. A "mérleg szerinti eredmény" a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 70.§ (2) bekezdésének megfelelő tartalmú kategória. Külföldi honosságú ajánlattevő,
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illetőleg közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon
nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy
ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett,
annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben az ajánlattevő, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó személyes joga
szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a
fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
23. A felhívás III.2.2. pont b/ pontjában "az előző 3 év" kitétel alatt Ajánlatkérő az előző 3 naptári évet érti (2007,
2008, 2009), forgalom tekintetében pedig a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevételére vonatkozó
számítási módszer alapján az adott naptári évre vonatkozó értéket kell megadni.
24. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a./ pontjában az "előző legfeljebb 5 év" alatt a
jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított, a feladást megelőző legfeljebb 5 éves, azaz legfeljebb 60
hónapos időintervallumot érti.
25. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a./ pontjával összefüggésben előírja, hogy a
bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú beruházásra. A bemutatott
referenciákat a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint kell alátámasztani. Az ajánlatban a jogszabályban előírtakon
túl meg kell adni a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről felvilágosítást adó személy nevét
és telefonszámát, a projekt megnevezését, a teljesítés befejezésének (részteljesítésének) idejét (év, hó,
nap), az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés mennyiségére utaló más adatot (fm, település vagy
településrész száma, kőagyagcső fektetés, az alkalmasság megítéléséhez szükséges egyéb műszaki adat).
Ajánlatkérő konzorciumi teljesítés esetén csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi
tagként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról
szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy naturáliában). Az ajánlatkérő
fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének megfelelően a korábbi teljesítések tekintetében
tájékozódjon.
26. A felhívás III.2.3. pont b./ pontjában ajánlattevő a leírásban jelölje meg az eszköz, berendezés, műszaki
felszereltség egyedi azonosítóját (pl. nyilvántartó lap, vagy nyilvántartási szám, rendszám, alvázszám, stb.),
műszaki adatait, és igazolja, hogy az eszköz a teljesítéshez rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre fog állni. A
forgalmi rendszámmal ellátott járművek esetében a forgalmi engedély egyszerű másolatban történő csatolása is
szükséges.
27. A felhívás III.2.3. pont c./ pontja tekintetében a c/1 pont szerinti szakember képzettségének igazolására
csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzát, a c/2 és c/3 szakemberek végzettségének igazolására
szakmai önéletrajzot, a képzettség tekintetében pedig a besorolás szerinti tevékenység végzésére jogosító
dokumentumot (pl. érvényes kamarai tagságot igazoló dokumentum). Egy szakember csak egy pozícióra
jelölhető.
28. A III.2.3. d./ pont szerinti alkalmasság esetén csatolni kell az ajánlattevő érvényes ISO 14001 szerinti
tanúsítványát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
29. Az alkalmassági feltételek igazolása során, ha valamely ajánlattevő mindkét rész tekintetében ajánlatot tesz,
akkor a III.2.3. b/; c/2; és c/3 pontjai tekintetében az alkalmassági előírásokat összeadandóan kell érteni (azaz
az előírt alkalmasságot részenként elkülönülten kell igazolni, az egyik rész tekintetében becsatolt igazolás,
dokumentum a másik rész tekintetében nem kerül figyelembe vételre).
30. Az ajánlatot magyar nyelven kell és lehet beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás
csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő
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köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás
következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
31. Az ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja.
32. Az értékelés során adható pontszámok minden részszempont esetén 1-100-ig terjednek.
Az értékelést valamennyi értékelési szempont tekintetében a felülről történő arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás
alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
Az értékelési szempontokra, valamint az értékelés módszerére vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza. Az ajánlati ár értékelési szempont alátámasztásaként az ajánlati dokumentáció
előírásainak megfelelő pénzügyi ütemtervet, a teljesítési időtartam alátámasztásaként az ajánlati dokumentáció
előírásainak megfelelő Részletes Integrált Megvalósítási Ütemtervet kell csatolni.
33. A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
34. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdésének b) pontja alapján határozta meg a beszerzés feltételeit, és a
jövőben élni kíván ezen beszerzési forma lehetőségével.
35. Az ajánlatkérő a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében előírja, hogy ahol a Kbt vagy a Kbt. alapján
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás hiteles másolatban is
benyújtható.
36. Kötelező érvényű nyilatkozat alatt Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot ért, mely az ajánlattevő nyertessége
esetén minden további külön jogi aktus nélkül hatályba lép és kiváltja a teljesítési kötelezettséget.
37. Aláírás ellenőrzése tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozók és az erőforrás szervezetek az ajánlatban csatolják az ajánlati felhívás feladásánál nem
régebbi cégkivonatuk eredeti, vagy hiteles másolati példányát.
38. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésének időszakában köteles jelen projektre vonatkozó, vagy
felhasználható azon rész tekintetében melyre ajánlatot ad, ha több részre vonatkozóan ad ajánlatot, úgy
részenként külön-külön általános felelősségbiztosítással rendelkezni, mely kielégítési alapot kell, hogy jelentsen
a Vállalkozónak felróható teljesítés jogkövetkezményei tekintetében a Megrendelő, illetve harmadik személyek
irányában. A felelősségbiztosítás mértéke el kell, hogy érje részenként, évente és káreseményenként az
50.000.000.- forintot (HUF). Továbbá Ajánlattevő köteles jelen projektre vonatkozó vagy felhasználható
azon rész tekintetében melyre ajánlatot ad, ha több részre vonatkozóan ad ajánlatot, úgy részenként külön-
külön környezeti kárra vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni, mely kielégítési alapot kell, hogy
jelentsen a Vállalkozónak felróható teljesítés eredményeként környezeti károkozással kapcsolatos valamennyi
jogkövetkezmény tekintetében. A felelősségbiztosítás mértéke el kell, hogy érje részenként, évente és
káreseményenként az 50.000.000.- forintot (HUF). A felelősségbiztosítás tekintetében a kötvény és az ahhoz
kapcsolódó jelen szerződésre vonatkozó nyilatkozatot, vagy a biztosító szándéknyilatkozatát az ajánlatban
csatolni kell az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
39. A jelen közbeszerzési eljárásban megadott időpontok a Közép-Európai Idő (CET) szerint értendők.
40. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beruházás megvalósításához az adott rész becsült értékének
8 %-nak megfelelő összegű tartalékkeretet rendelt A tartalékkeret értéke szerződéses ár felett értendő.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a tartalékkeret nem illeti meg automatikusan a nyertes
ajánlattevőt, annak lehívására csak a Kbt. vonatkozó rendelkezései, így különösen a Kbt. 303.§, a Kbt. 125.§
szerinti esetekben kerülhet sor.
41. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakra
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42. Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) a/1 pontjával kapcsolatban tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy a
jelölt feltételek 36 hónap időintervallum alatt történt megvalósulását kell igazolniuk, azaz ajánlatkérő az adott
teljesítés vonatkozásában nem a teljesítési igazolás - vagy azzal egyenértékű dokumentum - kiállításának
időpontját teszi vizsgálata tárgyává, hanem az adott feltételeket magában foglaló (rész)teljesítés(ek) kezdő és
befejezési időpontját.
43. A Kbt. 6.§ (2) bekezdése szerint az ellenjegyzés megtörtént.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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