3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Nándor elnök
Telefon: +36-93-313-138
E-mail: info@kanizsacsatorna.hu
Fax: +36-93-313-138
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsacsatorna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): *
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott
beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátására,
ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges
szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykanizsa és környéke közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott
beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátására,
ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges
szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További
tárgyak:

79340000-9
79821000-5
92111200-4

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Megbízási szerződés a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott
beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátására,
ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges
szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést az
alábbiak szerint:
A szennyvízkezelési-, és tisztítási program szakmai ismertetése, bemutatása, a
lakosság felkészítése. (Az érintett lakosság száma kb. 60 ezer fő.)
A tevékenység főbb formái:
• írásos dokumentumok: PR cikkek, ismertető kiadványok készítése;
• elektronikus sajtó: TV- rádió - tájékoztatás, Internet oldal fenntartása és
rendszeres frissítése;
• lakossági fórumok, rendezvények lebonyolítása;
• ismeretterjesztő tevékenység.
Nyertes ajánlattevő a projekt keretében megkötésre kerülő kivitelezési
szerződésekben megjelölt rendelkezésre állási kötelezettségének végéig, azaz a
jelenleg hatályos támogatási szerződéssel összhangban legkésőbb 2013. június
30. napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, jelen pontban
meghatározott feladatait.
A nyertes ajánlattevő a felhívás III.1.2. pontjának megfelelően, a hatályos
támogatási szerződéssel összhangban 2013. június 30. napjáig jogosult számlát
benyújtani.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér
Késedelmi kötbér: a meghatározott időpontban teljesítendő szolgáltatás késedelmes
teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után a meghatározott
időpontban teljesítendő szolgáltatás díja nettó összegének 0,5%-a, de összesen
legfeljebb a nettó díj 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: meghatározott időpontban teljesítendő szolgáltatás
elmaradása, valamint műszaki leírásban előírt, vagy az ajánlatban vállalt feladatok
teljesítésének elmaradása esetén az elmaradt szolgáltatásonként, valamint az
elmaradt feladatonként, az adott szolgáltatás, valamint az adott feladat nettó
értékének (nettó megbízási díjának, díjrészének) 25%-a, a Szerződés Megbízó
részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben arra a Megbízott
érdekkörében felmerült okból kerül sor, a még nem teljesített szolgáltatások,
feladatok nettó összértékének (nettó megbízási díjának, díjrészének) 25 %-a.
Amennyiben a szerződés Megbízott érdekkörében felmerült okból történő
meghiúsulására akkor kerül sor, amikor a Megbízott a szerződés teljesítését még
nem kezdte meg, a Megbízó a teljes nettó megbízási díj 25%-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá.
A jólteljesítési biztosíték mértéke a Megbízási díj nettó értékének 5%-a.
A biztosítékot a nyertes ajánlattevő a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint az
összegnek a megrendelő szerződésben megadásra kerülő bankszámlájára történő
befizetéssel, bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel köteles szolgáltatni.
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 forint.
A megbízási díj negyedévente utólag, az ajánlatban benyújtott munkatervhez
kapcsolódó kifizetési ütemterv alapján részletekben, a Megbízó által igazolt
tevékenység után, a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés és a
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján átutalással kerül
kiegyenlítésre a Közreműködő Szervezet által a vonatkozó jogszabályoknak és a
KEOP 1.2.0. pályázati felhívásában és dokumentációjában foglaltaknak megfelelően
a Kbt. 305. § (3) bekezdés figyelembe vételével. A kifizetést az Ajánlatkérő 60 napon
belül köteles teljesíteni.
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
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d)
pontjában foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdésének a)-c) pontjainak vagy a Kbt. 62 § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
Igazolási mód
A Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően, a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén
az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(3) bekezdés szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatoljon valamennyi élő pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzügyi
intézménytől származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlattételi felhívás
feladásának napjánál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy számláin volt-e sorban álló tétel az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző két évben. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont első fordulata).

P2. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja be az utolsó három, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredeti
vagy hiteles másolati példányait, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja).
P3. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozzon az előző
háromévi teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának
forgalmáról évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy
alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) – (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, amennyiben valamelyik élő pénzforgalmi számláján volt sorban álló
tétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettő évben.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, amennyiben az utolsó három, a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján megállapítható, hogy az utolsó három lezárt üzleti év
bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
P3.a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben teljes forgalma az előző három lezárt
üzleti évben összesen nem éri el a nettó 25.000.000,- Ft-ot.
P3.b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyának (PR
tevékenység, eseményszervezés, marketing tevékenység) forgalma az előző három
lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 25.000.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattevőknek a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a P1-P2 pont szerinti követelményeknek külön-külön, a P3. pont szerinti
követelménynek együttesen kell megfelelniük.
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül a P1-P2 pont szerinti
követelményeknek külön kell megfelelnie, a többi alkalmassági szempont (P3)
tekintetében ajánlatkérő nem vizsgálja az alvállalkozó alkalmasságát.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt.
67. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján ismertesse az előző
legfeljebb három évben befejezett, PR tevékenységgel, eseményszervezéssel,
marketing tevékenységgel kapcsolatos legjelentősebb szolgáltatásait.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásnak megfelelő számú
referenciára.
Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően kell igazolni.
A bemutatásnak (azaz a referencianyilatkozatnak és/vagy igazolásnak) a
jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell a kezdési és a befejezési határidő
pontos naptári napban megadott megjelölését, továbbá meg kell jelölni a
felvilágosítást adó személy nevét, beosztását és telefonszámát, valamint a teljesítés
formáját.
A Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelő igazolásnak és/vagy a bemutatásnak
(azaz a referencianyilatkozatnak) együtt olyan részletezettségűnek kell lennie,

amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés.
M.2. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
mutassa be a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azokat a szakembereket
(szervezeteket), illetőleg vezetőket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
megnevezésükkel, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával - melynek
tartalmaznia kell a nyelvismeretre vonatkozó nyilatkozatot is-, képzettségük
ismertetésével, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért
felelősek. Ajánlattevő egyszerű másolatban csatolja a szakemberek iskolai
végzettségét igazoló okiratot.
M.3. Az Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseit, vagy csatolja minőségbiztosítási
tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb
bizonyítékainak egyszerű másolatát.
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy
alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) – (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha az előző legfeljebb három évben összesen nem rendelkezik
legalább az alábbiakban meghatározott, fővállalkozói, PR tevékenységgel
kapcsolatos feladatra (eseményszervezés, marketing tevékenység) vonatkozó
referenciával (Az ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott vagylagos
követelmények egyikének teljesítésével az ajánlattevőt alkalmasnak tekinti.)
M.1.1. környezetvédelmi, vízügyi vagy közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztés
területén lakossági PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése,
megszervezése és lebonyolítása területén legalább 1 db, minimum nettó
20.000.000,- Ft azaz húszmillió forint értékű teljesített (befejezett) szolgáltatási
referenciával, vagy 1 db legalább 40.000 fős célcsoportot érintő, a jelen pontban
felsorolt valamennyi tevékenységet magában foglaló teljesített (befejezett)
szolgáltatási referenciával.
M.1.2. legalább 1 db honlap fenntartását, annak legalább havi rendszerességű
frissítését tartalmazó referenciával, amelyet jelenleg legalább 6 hónapja
folyamatosan üzemeltet, vagy amely honlap fenntartására vonatkozó referencia
ellenértéke minimum nettó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint.
M.1.3. legalább egy db ATL (TV, és/vagy sajtó, és/vagy rádió, és/vagy közterületi
eszközöket alkalmazó) média kampány tervezésére, kivitelezése (médiavásárlás)
kiterjedő referenciával, melynek értéke eléri a nettó 800.000,- Ft (nyolcszázezer
forint) összeget, vagy amely kampány legalább 10 önálló közigazgatási települést
érint.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha nem rendelkezik a Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján az
alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1.Csoportvezető/PR szakértő (1 fő)
- Végzettség: egyetemi vagy főiskolai,
- Nyelvismeret: magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete,
- Képzettség:
- ismerettel rendelkezik Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek
PR feladataira vonatkozóan.

M.2.2. Kommunikációs szakértő (1 fő)
- Végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- Nyelvismeret: magyar és angol szakmai nyelv tárgyalási szintű ismerete,
- Képzettség:
- grafikai tervezésben, és kiadványszerkesztésben, és/vagy reklám- és
marketingtárgyak tervezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- Gyakorlattal rendelkezik
marketing-, PR- és stratégiai kommunikáció területén
M.2.3. Médiakapcsolati szakértő (1 fő)
- Végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- Nyelvismeret: kommunikációs szinten beszél angolul, anyanyelvi szinten
magyarul,
Képzettség:
- sajtókapcsolatok szervezési tapasztalattal rendelkezik
M.2.4. Közösségtájékoztatási szakértő
- Végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- Nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete,
- Képzettség:
- eseményszervezés terén szerzett legalább 3 éves tapasztalat.
M.2.5. Minőségellenőrzésért felelős szakember
Képzettség: legalább 1 év minőségellenőrzés területén.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
(PR tevékenység és /vagy eseményszervezés és/vagy marketing tevékenység)
szerinti szolgáltatások közül legalább egyre vonatkozó érvényes ISO 9001 vagy
azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Közös ajánlattevők esetén a műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei
tekintetében együttesen kell megfelelni.
Ajánlatkérőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az M.1.
és M.2. pont tekintetében együttesen kell megfelelni, az M.3. pontban meghatározott
alkalmassági feltétel tekintetében Ajánlatkérő az alvállalkozó alkalmasságát nem
vizsgálja.
Az M2. pontban vizsgált szakemberek esetén nem megengedett az, hogy egy
szakember több funkciót lásson el, a pozíciókra Ajánlattevő (a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójával együttesen) különböző szakembereket
köteles bemutatni.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Megbízási díj (nettó Ft)

70

2. PR és tájékoztatási stratégia minősége 30
2.1. stratégiai célok-üzenetek-eszközök
összhangja

10

2.2. stratégiában meghatározott
eszközök és módszerek összhangja

10

2.3. stratégiában meghatározott
10
feladatok ütemezésének szakmai
színvonala/megalapozottsága
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/09/06 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

A vételárat (nettó 80.000,- HUF + ÁFA) az ajánlatkérő Magyarországi Volksbank
Zrt-nél vezetett, 14100330-92664249-01000003 számú számlájára történő
átutalással, vagy a fent megjelölt számlára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az
átutaláson/megbízáson fel kell tüntetni, hogy „NK PR tender”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/09/06 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/09/06 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : H-8800 Nagykanizsa Ady utcai szennyvíztisztító telep 2. emelet PME
iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése
projekt
Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP
1.2.0./2F-2008-0004)
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejárát követő 30. nap 11.00 óra. (Amennyiben ez a nap
nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap 11.00 óra.) Helyszín: H-8800
Nagykanizsa Ady utcai szennyvíztisztító telep 2. emelet PME iroda. Az ajánlatkérő
az eredményhirdetésre ezennel meghívja az ajánlattevőket, további értesítést már
nem küld.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést (az írásbeli összegezés megküldését) követő naptól számított
25. nap, 11.00 óra.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása
vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró (A. melléklet
II. pont) részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni a
dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő postacímére történő
megküldését is előírja az ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla-kiállítási címet) és postai megkérés esetén
postacímét (ahová az ajánlatkérő postai küldeményként a dokumentációt
megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló
okmányt.
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
(A. melléklet II. pont) rendelkezésre áll, és megigényelhető. Az ajánlati dokumentáció
megvásárlása és átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. Az ajánlatkérő kiköti,
hogy személyesen az ajánlati dokumentációt igényelni és a dokumentációt felvenni,
továbbá az ajánlatot leadni az ajánlatkérő nevében eljárónál (A. melléklet II. és III.
pont) munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9.00 és 11.00 óra között lehet.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont: Az értékelést 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, kettő tizedes jegyig kerekítve.
2. részszempont: Az értékelést a diszkrét hasznossági függvény módszerével végzi
az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban részletezésre kerülő módon.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1./ Az Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak
megfelelően.
2./ Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a 71. § (1)
bekezdés a) - c) pontjaira (nemleges nyilatkozat esetében is), valamint a 71. § (3)
bekezdésére.
3./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz alvállalkozót) illetve a Kbt.
71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 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.
4./ Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, valamint az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére)
jogosult személy aláírási címpéldányának (aláírási mintájának vagy ezzel
egyenértékű okmányának) eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát.
Amennyiben az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó,
illetőleg az erőforrás szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a gazdasági
társaság munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell
a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazott munkavállaló közjegyző
által hitelesített aláírási mintáját.
5./ Az ajánlattevő - a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában meghatározott körben - a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében
a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Más szervezet erőforrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek
való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági feltételnél előírtak szerint!
Az ajánlattevő ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely
alkalmassági feltételek tekintetében kíván erőforrásra támaszkodni.
6./ Ajánlattevők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban
kapcsolattartójuknak kijelölt természetes személy nevét, beosztását, postai címét,
kézbesítési címét, faxszámát, vonalas telefonszámát, valamint e-mail címét.
7./ Ajánlattevők az ajánlatban csatoljanak egy cégszerű nyilatkozat formájában
megtett táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság
tekintetében előírt feltételeknek az ajánlatukban becsatolt mely referenciával,
mely bemutatott szakemberrel vagy mely más egyéb dokumentummal felelnek
meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági
követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. AF III.2.3. M.1.1. pont).
A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény;
referencia/szakember megnevezése, és bemutatása az ajánlat hányadik oldalán
található. Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók
és esetleges erőforrás szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is
tartalmaznia kell.
8./ Összhangban a dokumentációban meghatározott szabályokkal közös ajánlattétel
esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők
között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 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 együttes és egyetemleges felelősséget
vállalnak.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat, ha abban az ajánlattevők nem tüntetik fel az ajánlatban
vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket az egyes ajánlattevők külön-külön
teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével), amelyeket egynél több
ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével), és azon
kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést
kötni.
9./ Ajánlatkérő jelen felhívás III.2.2. P2. pontjában „az utolsó három számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló” alatt a jelen ajánlattételi felhívás feladásának
napjától számított, az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó utolsó három
lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített
beszámolót, „az utolsó három lezárt üzleti év” alatt pedig az ajánlattevő személyes
joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három
lezárt üzleti évet érti.
10./ Az ajánlati felhívás III.2.2. pont P.2. pontjában meghatározott mérleg szerinti
eredmény a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 70. § (2) bekezdése szerinti
tartalmú kategória. Külföldi honosságú Ajánlattevő 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 a személyes joga szerint beszámoló
közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja
meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
11./ Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2. P.3.a) pontban „az előző háromévi teljes
forgalma” alatt jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjáig számított, a feladást
megelőző három évi az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli
jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti évi értékesítés
nettó árbevételét érti.
12./ Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjában
„az előző legfeljebb három év” alatt a jelen ajánlati felhívás feladásának napjáig
számított, a feladást megelőző három évet, azaz 36 hónapos időintervallumot érti.
13./ Ajánlatkérő a III.2.3. M.1.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmasság igazolásaként
környezetvédelmi, vízügyi fejlesztésnek különösen a tájgazdálkodási,
természetvédelmi, vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, szennyvíztisztítási
beruházással kapcsolatos projekteket fogadja el.
14./ Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai
alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja
igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát
fogadja el, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt
(kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját
teljesítés mértékét százalékban vagy naturáliában).
15./ Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományúként nem
munkaviszonyban alkalmaznak, az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan
szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy
az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az

ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett
időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
16./ Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjával
kapcsolatosan ezúton tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a szakemberek
iskolai végzettségét igazoló okirat alatt az egyetemi és főiskolai végzettség esetében
a diplomát érti.
17./ 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 pozícióra megjelölt szakembereket veheti igénybe. Az
ajánlatkérő a felhívásban meghatározott pozícióra kizárólag az ajánlatban erre
a pozícióra megjelölt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek,
továbbá az adott szakember tartozik 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 szakemberrel, 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.
18./ Ajánlatkérő a III.2.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az „Európai Uniós társfinanszírozással
megvalósuló projekt” kifejezés alatt olyan projektet fogad el, amelynek
finanszírozása részben vagy egészben uniós forrásból (támogatásból) valósult meg.
19./ 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 ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az
eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén, illetve az eljárás nyertesének a
60.§ (1) bekezdésének, valamint a 61.§ (1) bekezdés a) – d) pontjában, illetőleg (2)
bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy
ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében
– az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg.
20./ Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek
összegszerűen meghatározott mértéke: 300.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyarországi
Volksbank Zrt. által vezetett 14100330-92664249-01000003 számú számlájára
az ajánlattételi határidő lejártáig átutalással a következő megjelöléssel: "NK
PR tender biztosíték" Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A
bankgarancia kedvezményezettjeként a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást
kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell
lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59 § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
21./ A jelen közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó
34.434.000,- Ft, tekintettel az ajánlatkérő rendelkezésére álló forrásokra.

Amennyiben kizárólag olyan ajánlatok érkeznek, melyek meghaladják az ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet mértékét, akkor az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92.§ c)
pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
22./ Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésének utolsó kitételére hivatkozással
előírja, hogy az ajánlatban becsatolandó igazolásokat eredetiben vagy hiteles
másolatban kell benyújtani, minden egyéb dokumentum tekintetében Ajánlatkérő
egyszerű másolati formában történő becsatolást ír elő. A Kbt. szövegezésére
hivatkozással Ajánlatkérő igazolás alatt a kizáró okok fenn nem állása (III.2.1.)
és az alkalmassági feltételeknek (III.2.2. és III.2.3.) való megfelelés tekintetében
becsatolandó dokumentumokat érti.
23./ 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.
24./ Az ajánlatot magyar nyelven kell 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 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 elé vagy után, melynek egyezőségét (teljes szöveghűségét)
cégszerű aláírással kell igazolni.
25./ A jelen közbeszerzési eljárásban megadott időpontok a Közép-Európai Idő
szerint értendők.
26./ Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az Európai Bizottság
támogatásról szóló döntése a projektre még nem született meg, így egyben felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésére.
27./ 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.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Postai cím: Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fitos István PME vezető
Telefon: +36-93-313-138

E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax: +36-93-313-138
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Postai cím: Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fitos István PME vezető
Telefon: +36-93-313-138
E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax: +36-93-313-138
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
Postai cím: Ady utcai Szennyvíztisztító telep 2. eme
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fitos István PME vezető
Telefon: +36-93-313-138
E-mail: istvan.fitos@dzviz.hu
Fax: +36-93-313-138
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

