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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340094-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások

2010/S 222-340094

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

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. emelet Pf.: 171.
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. emelet Pf.: 171.
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. emelet Pf.: 171.
Kapcsolattartó: PME Iroda
Figyelmébe: Fitos István PME vezető

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340094-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:info@kanizsacsatorna.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

Megbízási szerződés a Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátására és műszaki ellenőrzés biztosítására a
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt megvalósítása
céljából.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
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

Megbízási szerződés a Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátására és műszaki ellenőrzés biztosítására a
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt megvalósítása
céljából.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71300000, 71356100, 71631000, 71310000, 79210000, 66519310

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

A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt tervezési és építési
munkáival kapcsolatos, FIDIC (1999) szerinti független Mérnök feladatainak ellátása az alábbiak szerint.
A Megbízott jelen eljárás eredményeképpen olyan komplex szolgáltatás nyújtására kíván szerződést kötni,
amelynek fő tárgya közbeszerzési értelemben "Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások", amelyen
belül a két fő, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységi területe, feladatköre a következő:
— a Mérnök feladatkörének ellátása (a FIDIC piros és sárga könyv Általános Feltételei szerint), valamint,

mailto:istvan.fitos@dzviz.hu
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— az építési műszaki ellenőri feladatok teljes körű elvégzése az ezt szabályozó 191/2009.(IX.15.)
Kormányrendelet, valamint a 244/2006.(XII.5.) Kormányrendelet, illetve más vonatkozó jogszabályok
kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés,
kivitelezés) kiterjedően.
Emellett Megbízott általános felelősségi és feladatkörének része a főtevékenység ellátásához kapcsolódó
alábbi szakértői tudás és munka biztosítása különösen a pénzügyi, számviteli szolgáltatások, biztosítási
tanácsadás, üzemeltetési szakértés területein.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt, a műszaki ellenőri feladatok ellátása során
valamennyi szakági műszaki ellenőr, átlagban hetente két alkalommal, minimum 6-6 órai időtartamban köteles
a kivitelezések helyszínén megjelenni, a Mérnök feladatkörének ellátása során pedig a mérnök képviselőjének
átlagban hetente legalább 2 alkalommal, minimum 6 -6 órai időtartamban kell az ajánlatkérő rendelkezésére
állnia, az ajánlatkérő székhelyén, illetve a kivitelezés helyszínein.
Nyertes ajánlattevő (Mérnök) 30.6.2013-ig köteles ellátni a jelen pontban meghatározott feladatait, továbbá az
azt követően elvégzendő feladatok vonatkozásában a nyertes ajánlattevőnek a Projekt keretében megkötésre
kerülő kivitelezési szerződések jótállási időszakának végéig, valamint a projekt zárójelentésének az Európai
Unió által történő elfogadásáig rendelkezésre kell állnia. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a projekt
zárójelentésének elkészítésében. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ezen zárójelentés
Európai Bizottsághoz történő benyújtásának jelenlegi határideje 1.5.2013.
A projekt keretében megvalósuló tervezett építési beruházások teljes becsült nettó értéke: 9 838 200 000 HUF
(Szennyvízcsatorna-hálózat: nettó 7 289 802 000 HUF, Szennyvíztisztító telep: nettó 2 548 398 000 HUF).
Áfa nélkül 393 528 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

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

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

Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a.
Egyéb biztosítékok:
— Késedelmi kötbér: Megbízott késedelmes teljesítés esetén köteles a teljes nettó megbízási díj 0,2 %-nak
megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni Megbízó részére, minden késedelmes nap után,
— Hibás teljesítési kötbér: az ajánlattevők megajánlásai szerint alakul, figyelemmel az értékelési
részszempontokra.
A biztosítékokat a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján az összegnek a Megbízó szerződésben megadásra kerülő bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgaranciával, 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.
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A megbízási díj a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban,
a leigazolt kivitelezői teljesítéssel arányosan van lehetőség számla benyújtására -a kivitelezői 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 Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaiban foglaltaknak,
továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. Az ajánlattevő a
végszámla benyújtására a végső üzembehelyezési eljárás lezárását követően jogosult. A teljesítést igazoló
okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
A finanszírozás szállítói kifizetés szabályai és 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?
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: 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 és a Kbt. 62 § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-(10)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója csatolja valamennyi élő pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető banktól származó, a
számlaszámokat is tartalmazó nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal:
— mióta vezeti az adott számlá(ka)t,
— volt - e sorban álló tétele a jelen hirdetmény feladásától számított elmúlt 2 évben a számlá(i)n.
P.2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja saját, vagy jogelődje utolsó kettő, számviteli
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jogszabályok szerinti beszámolóját, (ha az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét).
P.3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja az előző háromévi teljes árbevételéről
és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.
P.4. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a szakmai felelősségbiztosítás fennállására
vonatkozó érvényes kötvény másolatát.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját
részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az itt előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni,
hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá, köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P.1. Alkalmatlan az ajánlattevőt, közös ajánlattétel esetén az
ajánlattevők, illetve 10 % feletti alvállalkozó (külön -külön) ha valamelyik élő pénzforgalmi számláján volt sorban
álló tétel a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 2 évben.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevőt, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, illetve 10 % feletti alvállalkozó
(külön -külön) ha a saját vagy a jogelődjének az utolsó 2, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján
bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, illetve 10 % feletti alvállalkozó
(együttesen) ha:
a) az előző három év teljes árbevételének számtani átlaga nem haladja meg legalább a nettó 120 000 000
HUF-ot.
b) a közbeszerzés tárgyából (mérnöki tanácsadásból és/ vagy műszaki ellenőrzésből) származó árbevételének
számtani átlaga nem haladja meg az előző három évben a nettó 120 000 000 HUF-ot.
P.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, illetve 10 % feletti alvállalkozó
(együttesen), ha nem rendelkezik (rendelkeznek) legalább 50 000 000 HUF/év mértékű műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melyben a káronkénti összeg eléri legalább a 25 000
000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja, a felhívás feladásától számított előző 3
év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint (legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével).
M.2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt vezetőknek,
szakemberek a szakmai gyakorlatát és a nyelvismeretét is tartalmazó, a szakember által aláírt részletes
szakmai önéletrajzait, a képzettségüket igazoló okiratokat, továbbá a felelős műszaki vezetők esetében a
fentieken felül a jogosultságot igazoló okiratot is csatolni kell! A nem saját állományú (munkaviszonyban, vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott) szakemberek esetén csatolni kell még a rendelkezésre
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állást igazoló okiratot is, melyben a szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén,
a szerződés teljesítése során mindvégig rendelkezésére áll majd az ajánlatban szereplő beosztásban, és
nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való
munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
M.3. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a beszerzés tárgyára vonatkozó (műszaki
ellenőrzés) tevékenységre kiállított - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi igazolást vagy a
megfelelő minőség biztosítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékát.
M.4. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a független szervezet által tanúsított
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési
szabvány alapján igazolt környezetbiztosítási-környezetirányítási rendszer meglétének az igazolására független
szervezet által kiállított tanúsítványt vagy, európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabvány
alapján igazolt környezetbiztosítási-környezetirányítási rendszer (EMAS, ISO 14000-es sorozat), tanúsítványát
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját
részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az itt előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni,
hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá, köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója együttesen, ha nem rendelkezik (rendelkeznek) a felhívás feladásától számított előző
három évben befejezett (legalább sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt)
M.1.a) legalább 1 darab, környezetvédelmi beruházással kapcsolatos, mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozó teljesítéssel,
— amely esetében a mérnöki tanácsadás és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellenértéke legalább nettó 200
000 000 HUF volt.
Vagy.
— amely legalább nettó 4 000 000 000 HUF ellenértékű építési munkával kapcsolatos mérnöki tanácsadásra
és/vagy műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozik.
b) legalább 1 darab szennyvíz közmű beruházással kapcsolatos mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozó teljesítéssel, amely esetében a mérnöki tanácsadás és/vagy műszaki ellenőri
tevékenység ellenértéke legalább nettó 150 000 000 HUF,
Vagy.
— amely szennyvízcsatorna-hálózat megépítésre vonatkozik, és amely szennyvíztisztító telep építést és/ vagy
bővítést is magában foglalja, és amelynél a kivitelezési munkák ellenértéke legalább nettó 3 000 000 000 HUF
volt.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha nem rendelkezik (rendelkeznek) legalább a kivitelezés idejére az
alábbiakban meghatározott szakemberekkel:
A1.) projektigazgató Mérnök (1 fő).
Nyelvismeret.
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Magyar nyelv és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Szakmai tapasztalat, képzettség.
Legalább 5 év gyakorlat az építési szektorban vagy építési projektek műszaki felügyeletében;
Részvétel legalább egy olyan projektben, melynek során FIDIC (1999) elméleti és gyakorlati ismeretek
felhasználása volt szükséges.
A.2.) a Mérnök képviselője (2 fő)
Nyelvismeret.
Magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.
Szakmai tapasztalat, képzettség.
Legalább 5 év gyakorlat az építési szektorban vagy építési projektek műszaki felügyeletében;
Rendelkezzen érvényes ME-M-I. kódú - Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak - vagy ME-VZ-I. kódú -
Vízgazdálkodási sajátos építmények építése műszaki ellenőri regisztrációval a 244/2006 Korm.rend. szerint.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető!
B) a műszaki ellenőrök - (9 fő)
Nyelvismeret.
A magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.
Szakmai tapasztalat, képzettség.
Magasépítés (É-I.) - 1 fő.
Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) - 2 fő.
Építmény- és épületgépészet (ÉG) - 1 fő.
Építmény- és épületvillamosság (ÉV) - 1 fő.
Közlekedési létesítmények építése (KÉ/I.)-1 fő.
Vízgazdálkodási műszaki ellenőr - 3 fő.
A műszaki ellenőri beosztásra javasolt személyeknek együttesen kell rendelkezniük valamennyi, az
alábbi szakágakra vonatkozó műszaki ellenőri regisztrációval, azaz egy szakember több jogosultsággal is
rendelkezhet, azzal, hogy egy szakember maximum 2 pozícióra jelölhető, és legalább 5 fő műszaki ellenőrnek
meg kell lennie.
C 1.) pénzügyi szakértő (1 fő).
Nyelvismeret.
A magyar nyelv és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Szakmai tapasztalat, képzettség.
Legalább 5 éves gyakorlat építési beruházásokkal kapcsolatos szerződések pénzügyi bonyolítása terén;
Az EU-s támogatású projektek pénzügyi elszámolási rendjének ismerete;
Legalább egy EU-s támogatású építési beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás keretében szerzett pénzügyi
szakértői tapasztalat.
C. 2)tervellenőr (1 fő)
Nyelvismeret.
A magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.
Szakmai tapasztalat, képzettség.
Vízi építmény szakterületen nyilvántartásba vett, szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tervellenőrrel, aki
megfelel a 104/2006. (IV.28.) számú kormányrendeletben megfogalmazott követelményeknek.
Legalább 5 év gyakorlat az építési szektorban, építési projektekkel kapcsolatosan végzett tervezési vagy
tervellenőri tapasztalat; Rendelkezik legalább kettő vízi építmények mélyépítési munkáival kapcsolatosan
végzett tervezési vagy tervellenőri tapasztalattal.
C.3.) Minőségbiztosításért felelős vezető (1 fő)
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Szakmai tapasztalat, képzettség: legalább 1 év tapasztalat közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízközmű
beruházások műszaki ellenőrzése) minőségellenőrzés területén.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha nem rendelkezik (rendelkeznek) a közbeszerzés tárgyára (műszaki
ellenőrzés) vonatkozó - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - ISO 9001, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha nem rendelkezik (rendelkeznek) független szervezet által tanúsított
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel vagy, európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési
szabvány alapján igazolt környezetbiztosítási-környezetirányítási rendszerrel (EMAS, ISO 14000-es sorozat),
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

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
— 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
— 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól,
— 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.

III.3.2) A szervezeteknek közölniük 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 (HUF). Súlyszám 7
2. Hibás teljesítési kötbér (HUF). Súlyszám 4

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
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IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 28.12.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 125 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti bruttó vételárat (nettó 100 000 HUF + ÁFA) az ajánlatkérő Volksbank
Magyarország 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 mérnök tender".

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.12.2010 - 10:00

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: 28.12.2010 - 10:00
Hely
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás PME iroda, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa Ady utcai
Szennyvíztisztító telep 2. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
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?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt Környezet 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 (Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás,
Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. emelet, PME iroda - A. melléklet I. pont) rendelkezésre áll és
megigényelhető.A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés/felhatalmazó levél személyes
leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő részére. Amennyiben 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 postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének
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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
mérnök tender".
A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, munkanapokon 9:00-14:00-ig az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlatevőnek vagy a 10 %-ot meghaladó
mértékű alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összegszerűen
meghatározott mértéke 1 000 000 HUF, azaz egymillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet
készpénz befizetése Ajánlatkérő Volksbank Magyarország Zrt-nél vezetett, 14100330-92664249-01000003
számú számlájára; vagy teljesíthető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel; vagy teljesíthető bankgaranciával. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség
időtartama alatt kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia, érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtását
igazoló eredeti okiratot az ajánlattól elkülönülten, borítékba zártan kell csatolni. 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: az ajánlattételi határidő lejártát
követő naptól számított 30. napon 10:00 órakor, amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első
munanpon 10:00 órakor.
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 tervezett időpontja: Az eredményhirdetést (az írásbeli összegezés megküldését) követő 15.
nap, 10:00 óra.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
szervezet, valamint a 69.§ (8) bekezdés szerinti szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy
aláírási címpéldányának (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának) másolatát. Amennyiben
a fentiek szerinti képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére a gazdasági társaság munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz
csatolni kell a cégszerűen aláírt meghatalmazást. Egyebekben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban
nyilatkozatot tevő, képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányának/mintájának másolatát.
7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 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, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, 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 kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az
ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
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vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik
személy illetve hatóság jóváhagyásától.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdésére; a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d)
pontjaira; a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére; a Kbt. 72.§ -ra vonatkozó nyilatkozatát.
9. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az MSZ EN ISO 10005:2005 (vagy azzal
egyenértékű) minőségirányítási rendszernek megfelelően kell teljesítenie, melyre vonatkozóan csatoljon az
ajánlatában kötelezettségvállaló nyilatkozatot.
10. Az ajánlatokat 1+ 3 példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson minimálisan a
következőket kell feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az Ajánlatkérő nevét és címét; az ajánlattételi
határidő lejártáig (20.12.2010-ben 10:00) nem bontható fel.
11. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9:00-12:00 óráig
lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 10:00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási
módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
12. Az ajánlattevő csatoljon ajánlatában "Olvasólap"ot, mely tartalmazza az alábbi adatokat: 1. ajánlattevő(k)
neve; 2. ajánlattevő(k) címe/székhelye/lakóhelye; 3. ajánlattevő(k) telefax-elérhetősége; 4. azon főbb,
számszerűsíthető adatok, melyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
13. Ajánlattevők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartójuknak
kijelölt természetes személy nevét, beosztását, postai címét, kézbesítési címét, faxszámát, vonalas és mobil
telefonszámát, valamint e-mail címét.
14. A dokumentációban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele.
15. 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.
16. Az ajánlattevő - a Kbt-ben meghatározott körben - a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Az ajánlattevő ajánlatában
külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében kíván erőforrásra
támaszkodni. Erőforrás tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 4.§ 3/D és 3/E pontjaira.
17. Az ajánlatban az alkalmasság igazolása körében bemutatott teljesítések esetében - esetlegesen - a
különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott teljesítés 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 által az
adott teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot
meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt
követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
18. Az ajánlattevő csatoljon a dokumentációban meghatározott táblázat szerint összefoglaló táblázatot és/vagy
nyilatkozatot arról, hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel (dokumentummal)
felel meg. A táblázat formájára vonatkozó javaslatot a dokumentáció tartalmazza. Az alkalmassági követelmény
esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. AF
III.2.3. M1.a). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: Referencia esetén: alkalmassági
követelmény azonosítása; a megfelelés igazolásaként bemutatott teljesítés megnevezése; a bemutatott
teljesítéssel kapcsolatos felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma; az ajánlattevő saját teljesítésének
százalékos aránya; a referencia levél vagy nyilatkozat az ajánlat mely oldalán található; Szakember estén
a szakember megnevezése és annak megjelölése, hogy az ajánlattevővel munka-viszonyban, vagy egyéb
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foglalkoztatási jogviszonyban áll-e; valamint, a szakember adatai az ajánlat mely oldalán találhatók Jelen
táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók és esetleges erőforrás szervezetek
adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.
19. Ajánlatkérő jelen felhívás III.2.2. P.1. pontjában nevezett "élő pénzforgalmi számla" alatt az ajánlattevő
ajánlata benyújtásakor élő pénzforgalmi számlát érti.
20. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz
alvállalkozót) illetve az erőforrást nyújtó szervezet (amennyiben igénybe vesz ilyen szervezetet), képviseletére
jogosult személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő okiratokkal igazolt számlavezető
pénzintézeteken kívül más hitelintézetnél számlát nem vezet. A pénzintézeti igazolással kapcsolatban az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben közhiteles cégokmányban felsoroltakon
kívüli bankszámlái is vannak az ajánlattevőnek, azok másolata is csatolandó az ajánlathoz, ha pedig a
cégokmányban feltüntetett valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került
törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat egyszerű másolata.
21. A jelen felhívás III.2.2. P.2. pontjában az "utolsó kettő, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló" alatt
a jelen felhívás feladásától számított elmúlt két lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, "A
számvitelről" szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti.
A hivatkozott pontban meghatározott mérleg szerinti eredmény a "számvitelről" szóló 2000. évi C törvény 70.
§ (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú ajánlattevő/alvállalkozó csatoljon nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha
pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai
alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben ajánlattevő/alvállalkozó a személyes joga
szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a
fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
22. A III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.3. pontjában található az "az előző 3 évi teljes forgalom"
fordulat alatt Ajánlatkérő 2007., 2008, 2009. évek értékesítés nettó árbevételét érti, míg "ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyának forgalma" alatt ugyanezen időszak nettó árbevételét a közbeszerzés tárgyából.
A közbeszerzés tárgya alatt Ajánlatkérő a mérnöki tanácsadásból és/vagy műszaki ellenőrzésből származó
forgalmat érti.
23. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában az "előző 3 év" alatt a
jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított, a feladást megelőző legfeljebb 3 évet - 36 hónapos
időintervallumot - érti.
24. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjával összefüggésben előírja, hogy
a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti igazolásnak/nyilatkozatnak és /vagy a referenciákat bemutató ajánlattevői
nyilatkozatnak a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a
megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a projekt megnevezését, a teljesítés
befejezésének idejét (év, hó, nap), az ellenszolgáltatás nettó összegét, a korábbi teljesítés mennyiségére utaló
más adatot (az alkalmasság megítéléséhez a fentieken túlmenően szükséges adatot), valamint, hogy mekkora
a kapcsolódó projekt/beruházás becsült nettó forintális nagysága. Az igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
25. Ajánlatkérő a III.2.3. M1.a) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy az alkalmasság igazolásaként "környezetvédelmi beruházással kapcsolatos" referenciának
különösen a tájgazdálkodási, természetvédelmi, vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási beruházással
kapcsolatos teljesítéseket fogadja el.
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26. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. b) pontjával összefüggésben arról
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy szennyvíztisztító telep bővítése alatt érti többek között a szennyvíztisztító telep
kapacitásának bővítését is.
27. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében
előírt alkalmassági feltételeket olyan bemutatott teljesítéssel kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre
vonatkozik, Ajánlatkérő azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyben a konzorciumi tag által teljesített
hányadban elégíti ki az előírt feltételt, vagy ha a konzorcium valamennyi tagjai közös ajánlattevőként együtt
indul jelen eljárásban is. Alvállalkozói teljesítés esetén pedig az Ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, ahol az
alvállalkozó által teljesített rész nagysága éri el az alkalmasságként előírt feltételeket. Kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékének nagyságát is a beruházás illetve az
ellenszolgáltatás értékénél!
28. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt feltételeknél elfogadja, ha egy bemutatott
szolgáltatás (teljesítés) több alkalmassági feltételnek is megfelel.
29. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a korábbi teljesítések tekintetében tájékozódjon.
30. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás III.2.3) M.2 pontjában meghatározott
szakemberek vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
kizárólag az ajánlatában az adott feladat ellátására megjelölt, az ajánlatban bemutatott szakembereket veheti
csak igénybe. Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott feladat ellátása során kizárólag az ajánlatban
ilyen személyként megjelölt szakembereket tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott
szakemberek tartoznak felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok
ellátásáért. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében -
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban
megjelölt szakemberekkel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az
megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
31. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásánál alkalmazza a Kbt. 88. § (4) bekezdés előírásait.
32. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar.
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli
cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok
alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat
nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar
nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat
vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel
meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.
33. Az ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja.
34. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjára tekintettel az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot
Az értékelés során adható pontszámok minden részszempont esetén 1-100-ig terjednek.
Az értékelést az 1. értékelési részszempont esetében 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, de legalább 1 pontot. Az Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontokon
belül a forintális megajánlásokat veti össze oly módon, hogy a 15 000 000 HUF mértékű hibás teljesítési kötbér
vállalása, valamint az ezen érték alatti megajánlások 1 pontot kapnak. Az Ajánlatkérő a 30 000 000 HUF
feletti megajánlásokat többletpontszámmal nem értékeli (értékelési limit). Amennyiben valamely megajánlás
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meghaladja a 30 000 000 HUF-ot, úgy az arányosítás alapját a 30 000 000 HUF fogja képezni. Ezen 2 érték
közötti megajánlás esetén a legmagasabb megajánlás kapja a maximális 100 pontot a többi megajánlás ehhez
viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlati ár, valamint a hibás teljesítési kötbér értékelési részszempontra vonatkozó részletes szabályokat az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
35. A jelen közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 393 528 000 HUF, tekintettel az
ajánlatkérő rendelkezésére álló forrásokra. Amennyiben az eljárás során kizárólag olyan ajánlatok érkeznek,
melyek meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékét, akkor az ajánlatkérő az eljárás
tekintetében a Kbt. 92.§ c) pontja alapján jár el.
36. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra,
a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 55. § (4) bekezdésére
tekintettel Ajánlatkérő a dokumentációban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére azon szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
37. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdésének b) pontja alapján határozta meg a beszerzés feltételeit, és a
jövőben élni kíván ezen beszerzési forma lehetőségével.
38. Az ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg,
a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
39. Az ajánlatkérő a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése értelmében előírja, hogy ahol e törvény vagy e törvény
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű
másolatban is benyújtható.
40. 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.
41. A jelen közbeszerzési eljárásban megadott időpontok a Közép-Európai Idő szerint értendők.

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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