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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6619-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Értékelési tanácsadó szolgáltatások
2015/S 006-006619
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK06878
Fő tér 1.
Címzett: dr. Sárvári Szabolcs
9400 Sopron
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 99515211
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
További információ a következő címen szerezhető be:
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda
Andrássy út 17. II/10.
Címzett: dr. Berta Anita
1061 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13280630
E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda
Andrássy út 17. II/10.
Címzett: dr. Berta Anita
1061 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13280630
E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda
Andrássy út 17. II/10.
Címzett: dr. Berta Anita
1061 Budapest
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MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13280630
E-mail: berta.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Harka Község Önkormányzata
AK22443
Nyéki út 34.
9422 Harka
MAGYARORSZÁG
Fertőrákos Község Önkormányzata
AK18260
Fő út 139.
9421 Fertőrákos
MAGYARORSZÁG
Kópháza Község Önkormányzata
AK16548
Fő utca 15.
9495 Kópháza
MAGYARORSZÁG
Ágfalva Község Önkormányzata
AK20938
Soproni u. 3.
9423 Ágfalva
MAGYARORSZÁG

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer, Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító
Rendszer, Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő
szolgáltatások
A teljesítés helye: Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza.
NUTS-kód HU221

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer, Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító
Rendszer, Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79419000, 71354000, 71300000, 71315300, 79313000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. rész: Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer átfogó vagyonértékelésének
elkészítésére
Objektum összesítő
Kút nagy átmérővel összesen: 0 db
Mélyfúrású kút – termelő összesen: 34 db
Mélyfúrású kút – észlelő, sz. feltáró összesen: 40 db
Nyomásfokozó összesen: 15 db
Vízmű telep összesen: 7 db
Víztározás összesen: 18 db - 18 580 m³
Ivóvízhálózat – gerinc összesen: 342 707 m
Ivóvízhálózat – bekötés összesen: 106 834 m – 13 387 db
Galéria összesen: 1 db
Települések száma: összesen: 5 db
Hálózati adatok Főnyomó Elosztó Bekötés Obj. bekötés
településenként:
Harka összesen: 1 250 m 10 010 m 5 385 m 117 m
Fertőrákos összesen: 6 773 m 13 373 m 5 485 m 144 m
Kópháza összesen: 734 m 9 273 m 6 593 m 118 m
Sopron összesen: 43 184 m 228 780 m 84 291 m 2 857 m
Ágfalva összesen: 2 343 m 9 820 m 5079 m 153 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni.
2. rész: Vállalkozási szerződés a Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó
vagyonértékelésének elkészítésére
Objektum összesítő
Szennyvíz átemelő összesen: 49 db
Szennyvíz összesen: 1 db – 21 000 m³/d
szennyvíztisztító telep
Szennyvíz gravitációs összesen: 227 806 m
szennyvízcsatorna – gerinc
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Szennyvíz gravitációs összesen: 82 024 m - 12 317 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Szennyvíz nyomott összesen: 42 261 m
szennyvízcsatorna – gerinc
Szennyvíz nyomott összesen: 981 m - 79 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Települések száma: összesen: 5 db
Hálózati adatok településenként: Főgyüjtő Gyüjtő Bekötés
Harka összesen: 1 708 m 11 054 m 5 401 m
Fertőrákos összesen: 4 410 m 13 685 m 4 507 m
Kópháza összesen: 4 462 m 11 056 m 5 661 m
Sopron összesen: 38 737 m 174 437 m 62 526 m
Ágfalva összesen: 792 m 9 724 m 4 979 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni.
3. rész: Vállalkozási szerződés a Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének
elkészítésére
Objektum összesítő
Szennyvíz átemelő összesen: 2 db
Szennyvíz szennyvíztisztító telep összesen: 1 db – 700 m³/d
Szennyvíz gravitációs összesen: 4 896 m
szennyvízcsatorna – gerinc
Szennyvíz gravitációs összesen: 3 043 m - 372 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Szennyvíz nyomott összesen: 317 m
szennyvízcsatorna – gerinc
Szennyvíz nyomott összesen: 0 m - 0 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Települések száma: összesen: 1 db
Hálózati adatok településenként: Főgyüjtő Gyüjtő Bekötés
Sopron összesen: 537 m 4 676 m 3 043 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni
Részletes leírás a műszaki specifikációkban.
Becsült érték áfa nélkül: 68 000 000 HUF
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer, Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító
Rendszer, Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére
1)
Rövid meghatározás
Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére.
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Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79419000, 71354000, 71300000, 71315300, 79313000

3)

Mennyiség
Kút nagy átmérővel összesen: 0 db
Mélyfúrású kút – termelő összesen: 34 db
Mélyfúrású kút – észlelő, sz.feltáró összesen: 40 db
Nyomásfokozó összesen: 15 db
Vízmű telep összesen: 7 db
Víztározás összesen: 18 db – 18 580 m³
Ivóvízhálózat – gerinc összesen: 342707 m
Ivóvízhálózat – bekötés összesen: 106 834 m – 13 387 db
Galéria összesen: 1 db
Települések száma: összesen: 5 db
Hálózati adatok Főnyomó Elosztó Bekötés Obj. bekötés településenként:
Harka összesen: 1 250 m 10 010 m 5 385 m 117 m
Fertőrákos összesen: 6 773 m 13 373 m 5 485 m 144 m
Kópháza összesen: 734 m 9 273 m 6 593 m 118 m
Sopron összesen: 4 3184 m 228 780 m 84 291 m 2 857 m
Ágfalva összesen: 2 343 m 9820 m 5 079 m 153 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni.
Becsült érték áfa nélkül: 31 500 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

5/16

Rész száma: 2
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer, Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító
Rendszer, Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére
1)
Rövid meghatározás
Vállalkozási szerződés a Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének
elkészítésére.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79419000, 71354000, 71300000, 71315300, 79313000

3)

Mennyiség
Objektum összesítő
Szennyvíz átemelő összesen: 49 db
Szennyvíz összesen: 1 db - 21 000 m³/d
szennyvíztisztító telep
Szennyvíz gravitációs összesen: 227 806 m
szennyvízcsatorna - gerinc
Szennyvíz gravitációs összesen: 82 024 m - 12317db
szennyvízcsatorna - bekötés
Szennyvíz nyomott összesen: 42 261 m
szennyvízcsatorna - gerinc
Szennyvíz nyomott összesen: 981 m - 79 db
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szennyvízcsatorna - bekötés
Települések száma: összesen: 5 db
Hálózati adatok településenként: Főgyüjtő Gyüjtő Bekötés
Harka összesen: 1 708 m 11 054 m 5 401 m
Fertőrákos összesen: 4 410 m 13 685 m 4 507 m
Kópháza összesen: 4 462 m 11 056 m 5 661 m
Sopron összesen: 38 737 m 174 437 m 62 526 m
Ágfalva összesen: 792 m 9 724 m 4 979 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni.
Becsült érték áfa nélkül: 35 500 000 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Soproni Térségi Vízellátó Rendszer, Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító
Rendszer, Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének elkészítésére
1)
Rövid meghatározás
Vállalkozási szerződés a Balf Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer átfogó vagyonértékelésének
elkészítésére.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79419000, 71354000, 71300000, 71315300, 79313000

3)

Mennyiség
Objektum összesítő
Szennyvíz átemelő összesen: 2 db
Szennyvíz szennyvíztisztító telep összesen: 1 db – 700 m³/d
Szennyvíz gravitációs összesen: 4 896 m
szennyvízcsatorna – gerinc
Szennyvíz gravitációs összesen: 3 043 m - 372 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Szennyvíz nyomott összesen: 317 m
szennyvízcsatorna – gerinc
Szennyvíz nyomott összesen: 0 m – 0 db
szennyvízcsatorna – bekötés
Települések száma: összesen: 1 db
Hálózati adatok településenként: Főgyüjtő Gyüjtő Bekötés
Sopron összesen: 537 m 4 676 m 3 043 m
Nyertes ajánlattevő a 24/2013. (V.29) NFM rendelet szerint köteles eljárni.
Becsült érték áfa nélkül: 1 000 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: Ha Vállalkozó neki felróhatóan nem teljesít a vállalkozási szerződésben meghatározott
kötbérterhes határidőre, akkor Megrendelő késedelmi kötbér fizetésére kötelezheti Vállalkozót. A késedelmi
kötbér összege a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 1 %-a, a késedelem minden naptári napján,
amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a tényleges teljesítés között. A késedelmi kötbér maximális
összege a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 20 %-a, amelynek elérése esetén Megrendelőt megilleti a
szerződés azonnali hatályú felmondásának joga.
Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó neki felróható okból hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a hibás részteljesítéssel érintett nettó vállalkozási díj 1 %-a/naptári nap, maximális
mértéke a vetítési alap 20 %-a, amelynek elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés azonnali hatályú
felmondásának joga.
Meghiúsulási kötbér: A Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényei biztosítására meghiúsulási
kötbér igényt érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási
díj 30 %-a. A Megrendelő meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult a Szerződést
felmondani, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá a felmondással,
a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a Vállalkozóval
szemben érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi és hibás teljesítési kötbér
érvényesítésének egyidejű lehetőségét.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes
ajánlatevő a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. A
teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bek. alapján.
Késedelmi kamat: A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat
felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6 155. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
A munka ellenértéke a Kbt. 130. § (1), (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdésében, foglaltak
szerint átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az 1. és 2. rész tekintetében: Az ajánlattevő megrendelőnként 1 db végszámla benyújtására jogosult az adott
víziközmű-rendszerben érintett önkormányzatok tulajdoni részarányának megfelelő összegben. A 3. rész
tekintetében: Az ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a kifizetés az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
hatálya alá esik.
A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képző szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek
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III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki
a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 2–8., 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint – arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatot köteles csatolni a kizáró okok fenn nem
állásáról.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi – Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint 310/2011.
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti – útmutatókra (elérhető: www.kozbeszerzes.hu):
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.)
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61.
szám, 1.6.2012.)
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1) Ajánlattevőnek a
310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell valamennyi számlái
vonatkozásában az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi
tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját;
— volt-e a pénzforgalmi számlán 30 napot meghaladó sorbaállítás az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő
időszakban.
Amennyiben ajánlattevőnek a fenti 24 hónapos időszakban volt megszűnt / megszüntetett számlaszáma, arra
vonatkozó igazolás csatolása is szükséges.
„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
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P.2) Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót az ajánlati felhívás megjelenésének napjáig lezárt, utolsó 3
lezárt üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét;
amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az
utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben ajánlattevő, P.2. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért
teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, elegendő nyilatkoznia a közbeszerzés tárgya szerinti
(víziközművek vagyonértékelésére vonatkozó tevékenység) nettó árbevételéről.
Amennyiben a beszámoló magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásban elérhető,
azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni.
P/3) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia
kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából
(víziközművek vagyonértékelésére vonatkozó tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor
is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, pénzforgalmi
számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás
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feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás
időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az utolsó három lezárt üzleti év során a
mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő, P.2. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért
teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti (víziközművek
vagyonértékelésére vonatkozó tevékenység) nettó árbevételének el kell érnie az alábbi értékeket:
1. rész: 25 200 000 HUF,
2. rész: 28 400 000 HUF,
3. rész: 800 000 HUF.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, ugyanaz a forgalmi érték bemutatható valamennyi rész
tekintetében
P/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgyából származó (víziközművek vagyonértékelésére vonatkozó tevékenység) árbevétele nem éri az
alábbiakban meghatározott értékeket:
1. rész: 31 500 000 HUF,
2. rész: 35 500 000 HUF,
3. rész: 1 000 000 HUF.
Amennyiben ajánlattevő, P.3. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért
teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti (víziközművek
vagyonértékelésére vonatkozó tevékenység) nettó árbevételének el kell érnie az alábbi értékeket:
1. rész: 25 200 000 HUF,
2. rész: 28 400 000 HUF,
3. rész: 800 000 HUF.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, ugyanaz a forgalmi érték bemutatható valamennyi rész
tekintetében.
A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésekben foglalt előírások szerint.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös ajánlattevők a P/3) alkalmassági feltételnek együttesen is
megfelelhetnek, a P/1) és P/2) alkalmassági feltételnek elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen
teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011. (XII. 23) Korm.
rendelet 16. § (1) bek. a–b) pontjában foglaltak szerint.
A referencia ismertetésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező év/hó/nap bontásban),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szolgáltatás tárgya (az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal),
meghatározva, hogy a szolgáltatás hány méter hosszúságú szennyvízcsatornára vonatkozik,
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell
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igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés
esetén egyaránt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze
tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja
alapján azoknak a rendelkezésre álló szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat,
dokumentum csatolásával (az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie).
Amennyiben az adott szakember szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági
nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban
ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból
nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó
igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló
dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolja a jogosultság elérési útvonalát.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról
tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket,
melyik III.2.3) M.2) pont szerinti pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása
az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, amely
esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg
a szerződést.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban:
M/1.1. az 1. rész esetében összesen legalább 300 000 m hosszúságú ivóvízhálózatra vonatkozó
vagyonértékelés tárgyú;
M/1.2. a 2. rész esetében összesen legalább 40 000 m hosszúságú szennyvízcsatornára vonatkozó
vagyonértékelés tárgyú;
M/1.3. a 3. rész esetében összesen legalább 4500 m hosszúságú szennyvízcsatornára vonatkozó
vagyonértékelés tárgyú
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, ugyanaz a referencia bemutatható valamennyi rész
esetében is.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1-1 fő a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.2-3.4. pontjában meghatározott
vízgazdálkodási részszakterületeken szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
M.2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel, továbbá legkésőbb a szerződéskötés időpontjában
szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot ugyanaz a szakember bemutatható valamennyi rész
tekintetében is.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 24/2013. (V.29) NFM rendelet, 297/2009. (XII. 21.)
Korm. rendelet.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell 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 ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
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IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 23.2.2015 - 09:30
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 60 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A Dokumentáció ellenértékét (60 000 HUF + ÁFA) a
kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában
foglalt feltételek szerint.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
23.2.2015 - 09:30

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23.2.2015 - 9:30
Hely:
Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 17., II. emelet, 10. ajtó)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 62. § (2)–(3) és
(6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
VI.3.1) Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét
kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint
megfizetni a szerződéskötéssel egy időben.
Az ajánlati dokumentáció megigénylésére vonatkozó igény (fax, vagy elektronikus úton történő ld.: A. melléklet
elérhetőségek) jelzését követően kerül megküldésre elektronikus úton. A dokumentáció megigénylése az
eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3.2) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. P.1., P.2. P.3., valamint a III.2.3. M.1., M.2. pontok
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vonatkozásában a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja
meg.
VI.3.3) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett
időpontja:
a) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint, az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség
lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
b) A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § alapján kerül sor.
VI.3.4) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
VI.3.5) Az ajánlatokat papír alapon 1 példányban kell benyújtani írásban, zártan (az eredeti ajánlaton meg kell
jelölni, hogy az az eredeti), továbbá kettő, a papír alapúval mindenben egyező elektronikus példányban (.PDF
formátumban CD/DVD-n).
A papír alapú ajánlati példányt köteles ajánlattevő oly módon összefűzni, mely kizárja az ajánlat roncsolásmentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy a papír
alapon benyújtott ajánlat az elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott
ajánlattal megegyezik.
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek.
VI.3.6) Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy postai úton.
Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot az A melléklet III. pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen felhívás A. melléklet III.. pont szerinti címen személyes
leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig
9:00–15:00 óráig, pénteken 9:00–12:00 óráig (az ajánlatételi határidő lejártának napján az ajánlattételi
határidő lejártáig). A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az az ajánlattevő nevét és címét, eljárás
megnevezését, illetve a címzetthez: (Nagy és Pál Ügyvédi Iroda). A csomagoláson kérjük feltüntetni: az eljárás
tárgyát, valamint az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel
ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy
futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli.
VI.3.7) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek
megfelelően az ajánlatot és minden csatolandó dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani; az eljárás
során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
VI.3.8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 36. § (3)
bekezdése szerint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell csatolni.
VI.3.9) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
VI.3.10) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell:
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját,
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— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
VI.3.11) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell – a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.12) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4)–(5) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a
szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.13) Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
VI.3.14) A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő részenként köteles ajánlatában megjelölni a
közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlattevő nemleges tartalmú nyilatkozatot is köteles csatolni.
VI.3.15) Ajánlatkérő rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel
összhangban lévő új vagyonértékelés esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint. Ajánlatkérő rögzíti
továbbá, hogy a becsült érték meghatározásakor - a közösségi értékhatár elérésének meghatározása
szempontjából – figyelembe vette az újabb szolgáltatás megrendelés becsült értékét is.
VI.3.16) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
VI.3.17) Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Ajánlattevő köteles viselni.
VI.3.18) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az alábbi árfolyamokat kell
alkalmaznia:
— a beszámolóból származtatható adatok vonatkozásában a mérleg fordulónapján érvényes,
— a referenciák kapcsán a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontjában
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
VI.3.19) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bek. alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást. A tájékoztatást adó illetékes szervezetekre
vonatkozó részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.20) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a
09/01/2015
S6
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

15/16

HL/S S6
09/01/2015
6619-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

16/16

mintaköltségvetésben meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű
terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek listáját a mintaköltségvetés vonatkozó tételszámainak
feltüntetésével külön nyilatkozatban, az egyenértékűséget igazoló dokumentummal, illetve dokumentumokkal
(pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni.
VI.3.21) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § szerinti előírások megfelelően irányadók.
Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát,
amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket 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 egyetemleges
felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentációban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
VI.3.22) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.23) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve adott esetben az alkalmasságot igazoló más gazdasági
szereplő nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására
előírt pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető
pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, illetőleg az ott megjelölteken
kívül más számlát nem vezet.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
7.1.2015
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