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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vindornyaszőlős Község Önkormányzata
Postai cím: Dózsa u. 21.
Város/Község: Vindornyaszőlős
Postai irányítószám: 8355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tálos Zoltán polgármester
Telefon: +36 (83) 371-101
E-mail: postmaster@vszolos.t-online.hu
Fax: +36 (83) 371-101
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vindornyaszolos.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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
xRegionális/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
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
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?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vindornya - láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése – KEOP 3.1.2
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



Vindornya- csatorna 4+380 és 4+395 km-szelvényei között, 089/11/a hrsz., 089/11b
hrsz., 092 hrsz. alatti ingatlanok területén
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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
Vállalkozási szerződés Vindornyaszőlős, Vindornya-láp élőhelyének helyreállítására,
fejlesztésére a láp vízellátásának és tűzi vízkészletének biztosítására tervezett tavak
kialakításával.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További
tárgyak:

45247112-8
45247220-8
45247270-3
45247230-1

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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
- Az 1. számú ülepítő tó: Kialakításához kotrási munkával kiemelendő mintegy
128300 m3 földanyagból a humuszosodott (tőzeges) talaj mennyisége 21200 m3.
A kotrás egy része víz alóli kotrás lesz (131,50 mBf alatt). A tó kialakításhoz 11800
m3 föld kiemelésére van szükség, a töltés építés mennyisége: 2750 m3, az összes
partvonalhossz: 600 m.
- A 2. számú tómeder: kialakításához 60500 m3 föld kiemelésére van szükség, a
töltés építés mennyisége: 7080 m3, az összes partvonalhossz: 1180 m.
- A 3. számú tómeder: talajvízbe mélyített talajvíztó. Az átlagos hossza 250 m,
szélessége átlagosan 100 m. Kialakításhoz 56000 m3 föld kiemelésére van szükség,
az összes partvonalhossz 680 m. Amorf, szabálytalan, természetesnek tűnő
partvonal kialakításával.
- Duzzasztómű a Vindornya - csatorna 4+380 szelvényében
1. Sajátos technológiai műveletek: víz alóli kotrás
2. Átalakítási munkák: Új töltésépítések
3. Építési munkák: Új töltésépítések, Vízkormányzó és mederátközlekedési
műtárgyak építése
4. Tanösvény és megfigyelőhely kialakítás víz felett, meglévő les fedése,
táblafelújítás
5. Próbaüzem
a műszaki leírásban részletezettek szerint.
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 2013/10/15 (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)
Késedelmi kötbér: 200.000.-Ft/nap.
Hibás teljesítési kötbér: az adott részre eső nettó vállalkozási díj 15 %-a.
Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Jótállási idő: - kötelezően 12 hónap; -A vízépítési duzzasztó, vízkivételi, vízleeresztő
és vízszintszabályozó műtárgyak vonatkozásában a jótállási idő bírálati szempont,
ezek esetében ajánlattevő vállalása szerinti jótállási idő, de minimum 12 hónap.
A 12 hónap jótállási időszakra a nettó vállalkozási díj 5 %-ával egyenértékű
jólteljesítési biztosíték.
A teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a)
pontja alapján teljesíthető bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolásával, illetve a biztosíték
összegének a fizetési számlára történő átutalásával. A biztosíték vállalásáról az
ajánlatban nyilatkozni kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő részszámla kibocsátására jogosult – a
műszaki ellenőr által leigazolt a készültségi foknak megfelelő teljesítés alapján -, így
15 %-os készültségi foknál a vállalási ár 15%-ának megfelelő
- 30 %-os készültségi foknál a vállalási ár további 15%-ának megfelelő
- 50 %-os készültségi foknál a vállalási ár további 20%-ának megfelelő
- 70%-os készültségi foknál a vállalási ár további 20%-ának megfelelő
85 %-os készültségi foknál a vállalási ár további 15%-ának megfelelő
összegű részszámla kiállítására jogosult. A kivitelezés befejezésekor a vállalási ár
15%-ának megfelelő összegben végszámlát állíthat ki.
Az ellenszolgáltatás teljesítése: a Kbt. 305. § (3)-(5) bekezdés előírásai (szállítói
finanszírozás) – támogatásból fizetendő megrendelések esetén – a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály szerint történik. Az
ellenérték kiegyenlítése átutalással, magyar forintban (HUF) történik.
Fizetési határidő: a Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pont szerinti számla esetén 45
napon belül, a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pont szerinti számla esetén 15 napon
belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell egy megállapodást, amely legalább
tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés időszakára vonatkozó, teljes jogkörű
közös képviselő megnevezését, meghatalmazását; a tagok egyetemleges
felelősségvállalását a munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért;
valamint a tagok várható munka- és feladatmegosztását.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (7) és (9) bekezdése alapján előírja, hogy a nyertes
ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítését sajátos - a jogszabályokkal



összhangban álló - feltételekhez, így szociális feltételekhez köti: ajánlatkérő előírja,
hogy a nyertes ajánlattevő köteles az építési beruházás teljesítése alatt legalább
2 (kettő) fő munkanélkülit foglalkoztatni. A Zalaszentgróti statisztikai kistérségben
nyilvántartott munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása.
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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet
- Ajánlattevő vagy alvállalkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a 4. §
2. pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet), vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés, vagy a 61.§(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll,
- Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt,
a 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)- c) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll,
- Ajánlattevő, aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt, a 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet),
továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)
bekezdés pontjaiban meghatározott kizáró ok áll fenn.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a
teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet
a Kbt. 249. § (3) bekezdés alapján köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60.
§ (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak és a Kbt. 62. §
(1) bekezdésének hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában a
Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső közbeszerzés értékének tíz százalékát meg
nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) b) és c) pontja alapján be kell nyújtani:
P/1. Valamennyi – a cégkivonatban feltüntetett - számlavezető pénzintézetnek az
összes általa vezetett pénzforgalmi számlára vonatkozó nyilatkozatát (egyszerű
másolat), legalább az alábbi tartalommal:
-bankszámlaszám(ok) megjelölése,
-mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,



-a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 12
hónapban volt-e fedezethiány (sorban állás), ha igen milyen időtartamban és
összegben.
P/2. Az utolsó három lezárt üzleti év (2008-2010.) számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben könyvvizsgálatra
kötelezett, ha nem erről nyilatkozzon) a kiegészítő melléklet nélkül.
P/3. Cégszerűen aláírt nyilatkozatot a hirdetmény feladását megelőző utolsó három
(2008-2010.) évi a közbeszerzés tárgya (földmű építéssel - és mederkotrással, vízi,
vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési kivitelezői munka) szerinti nettó
árbevételéről,
A pénzügyi gazdasági alkalmasság igazolásánál adott esetben a Kbt. 66. § (2)
bekezdés is irányadó.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alkalmazása esetén be kell csatolni a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P/1. Az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban bármelyik
bankszámláján 30 napot és 10 000 000.- Ft-ot meghaladó sorban állás nem fordult
elő (külön-külön megfelelés).
P/2. Az utolsó három lezárt üzleti évből (2008-2010.) legalább egy évben a
számviteli jogszabályok szerinti szokásos vállalkozási eredménye nem volt negatív
(külön-külön megfelelés).
P/3. a hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a földmű
építéssel - és mederkotrással vízi, vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési
kivitelezői munkából származó nettó árbevétele, eléri évenként legalább a nettó 70
millió forintot, összesen a nettó 210 millió forintot (együttes megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Be kell nyújtani a Kbt. 67. § (2) bekezdés a), b), és e) pontja szerint az alábbiakat:
M/1. Az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladását megelőző 5 év
legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett, földmű építéssel
és mederkotrással, vízi-, vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési
kivitelezői munka valamint utak bevágási és feltöltési földmunkáinak elvégzése], és
mederkotrással járó vízépítési munkák ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, és az
ismertetett munkákra vonatkozóan a szerződést kötő másik fél által adott a Kbt. 68. §
(2) bekezdés szerinti igazolást.
M/2. Nyilatkozatát a műszaki-technikai felszereltségéről.
M/3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek), vezetők
ismertetése szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával,
végzettségüket igazoló okiratok csatolásával.
A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben
való hatályos jogosultságot igazolni kell. A névjegyzékben való hatályos jogosultság
igazolható a bejegyző határozat másolatának benyújtásával vagy annak az
ingyenes, elektronikus hatósági nyilvántartás elektronikus címének megadásával,
ahol a szakember jogosultságát az ajánlatkérő ellenőrizheti (kamarai honlap).



A Kbt. 65. § (3) bekezdése alkalmazása esetén be kell csatolni a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen, ha:
M/1. Az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladását megelőző 5 évben
végzett összesen legalább 1 db, olyan sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
befejezett legalább 50.000 m3 föld megmozgatásával járó földmű építéssel és
mederkotrással, vízi-, vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési kivitelezői
munka (feltöltés, bevágás építése, láprendezés), valamint utak bevágási és feltöltési
földmunkáinak elvégzése), és mederkotrással járó vízépítési munkát.
M/2. Rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez legalább 2 db saját tulajdonú, vagy
érvényes előszerződéssel vagy szerződéssel lekötött víz alóli kotrásra alkalmas
(talajvízszint alóli hígfolyós anyag kitermelésére alkalmas földkitermelő gép, amely
képes száraz munkaterületről dolgozni), olyan munkagéppel, amelyeknek a napi
teljesítménye (napi 8 óra munkavégzés esetén) együttesen eléri a 2000 m3/nap
kiemelt földmennyiséget.
Továbbá rendelkezik legalább 1 db olyan tömörítő eszközzel, amely alkalmas az
előírt talajtömörség biztosítására a töltött talaj esetén (juhlábhengerrel felszerelhető
tömörítő gép) legalább 3000 m3/nap kapacitással.
M/3. Rendelkezik legalább 1 fő a 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete II.
része 2.2.1. vagy 2.2.2. pontja szerinti "A" vagy "B" kategóriába sorolt MV-VZ/A vagy
MV-VZ/B, névjegyzéki megjelölésű (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti)
érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, rendelkező személlyel, akinek
legalább 5 év mély- és/vagy vízépítési kivitelezői (felelős műszaki vezetői) gyakorlata
van.
Az ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közbeszerzés
értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerint kell eljárni.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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
Egyösszegű ajánlati ár (nettó összeg) 25
Jótállási idő (vízépítési, duzzasztó,
vízkivételi, vízleeresztő és
vízszintszabályozó műtárgyakra 12
hónap-60 hónap között

35

Teljesítési határidő 2013. október
15. napi teljesítési véghatáridőt
csökkentő időtartam naptári napokban
a korlátozott munkavégzésre alkalmas
vegetációs időszak (minden év március
1. és szeptember 01. napja között)
figyelembevételével
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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? igen
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) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 11243/ / 2011. (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/18 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/11/23 (év/hó/nap )
Időpont: 13:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11749053-15437510-00000000 számú számlájára kell átutalni. Az átutalási
bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: "Vindornyaszőlős, Vindornya -
láp élőhelyének helyreállítása - dokumentáció"
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/11/23 (év/hó/nap) Időpont: 13:00



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: 2011/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 13:00
Helyszín : 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9. emelet 207. sz. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés 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:
KEOP – 2009-3.1.2. Élőhely védelem-, és helyreállítás, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése c. pályázati konstrukció keretében,
„Vindornya - láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése” KEOP-3.1.2/09-2009-0005.
regisztrációs sz. projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
A Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján összegezés kerül megküldésre,
melynek tervezett időpontja: 2011. december 12.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. december 22.
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)
Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a kiviteli tervekkel a www.
vindornyaszolos.hu című honlapján hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára
e hirdetmény közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlattétel feltétele hogy a dokumentációt a kiviteli tervekkel ajánlattevőnek
(közös ajánlattevők legalább egyikének), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó értékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak visszaigazoltan le kell
töltenie. A visszaigazolás a letöltő által cégszerűen aláírt, nyilatkozat (regisztrációs



lap) ajánlatkérőnek faxon megküldésével történik. A dokumentáció letöltése, és
annak visszaigazolása, továbbá a dokumentáció ajánlattételi felhívás IV.3.3. pont
szerinti ellenértékének megfizetése, és az arról szóló igazolás csatolása az érvényes
ajánlattétel feltétele. Ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja
alapján érvénytelennek minősül.
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:
0-10 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. sz. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték
a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a
maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: A legjobb/
vizsgált *10
2. sz. részszempont: A vállalt jótállási időt illetően a leghosszabb vállalású jótállási
időtartam a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb jótállási időtartamra a
maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat: A ( vizsgált-12)
/(legkedvezobb-12) *10
3. sz. részszempont: A teljesítési határidő csökkentését illetően a leghosszabb
vállalt csökkentési időtartam a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb
időtartamra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat: A
vizsgált/ legkedvezőbb * 10
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 az ajánlattevők számára a Kbt. 83. § szerint biztosít hiánypótlási
lehetőséget.
2. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek
mértéke 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással
a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 11749053-15437510-00000000
számú számlájára, az azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje
azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén, az átutaláson
fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot
(a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát egyszerű másolatban, a
bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt eredetben) az ajánlathoz csatolni
kell. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként a
Vindornyaszőlős Község Önkormányzatát kell megnevezni, a bankgarancia
levélben tárgyként fel kell tüntetni a „Vindornyaszőlős, Vindornya - láp élőhelyének



helyreállítása – KEOP 3.1.2” megnevezést. A bankgaranciának, kötelezvénynek az
ajánlattételi határidőt követő 90. napig érvényesnek kell lennie.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) a), b) c) és d)
pontja szerinti, és a 69. § (4) bekezdés alkalmazására vonatkozó nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is.
4. Ajánlattevő és a 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be
valamennyi számlavezető bankjának megnevezését tartalmazó cégszerűen
aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi intézmények
nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát
nem vezetnek.
5. Ajánlattevő, 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrást
nyújtó szervezet csatolja be azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, aki(k) az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja
(aláírják).
6. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek
csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát.
7. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a
szerződéses összeg 2 %-ának megfelelő értékhatárig. Ajánlattevőnek csatolnia kell
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek
megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a
fenti feltételek szerint kiegészíti.
8. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köthet
szerződést, ha őt a 93.§ (2) bekezdés szerinti összegezésben megjelölte.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon
teljesíti, hogy az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást
a www.vindornyaszolos.hu honlapon teszi elérhetővé, a regisztrált ajánlattevőknek
közvetlenül is megküldi.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők esetén megállapodásukat,
mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal
összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, az ellenérték %-os
megoszlását a közös ajánlattevők között, továbbá a képviselő cég megjelölését és
teljes jogú meghatalmazását.
11. Ajánlattevő csatoljon szerződést vagy alvállalkozói szándéknyilatkozatot a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóitól.
12. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-
vagy középvállalkozásnak minősül-e.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket,
hogy a beszerzés finanszírozására támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott
be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, illetve a Közreműködő Szervezet
nem küldi meg a támogatási igényt elfogadó nyilatkozatát, Ajánlatkérő az eljárást



eredménytelenné nyilvánítja. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása a
Kbt 82. §-ában, a 99/A. § (1) bekezdésében és a 303. §-ában írt oknak, illetőleg
körülménynek minősül.
14. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése
során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás,
valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció
kizárólag elektronikus úton történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás
is elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott formában csak a végleges, a
felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A nyertes ajánlattevőnek
köteles vállalni, hogy a megrendelés ellátása során a nyomtatáshoz legalább
15%-ban újrahasznosított papírt használ. (Kbt. 53.§ (7) bekezdés)
15. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli,
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely
okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői
jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.
16. Az ajánlatnak a Kbt. 70. § (8) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia.
17. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására ki kell töltenie és cégszerűen
aláírva be kell csatolnia a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést.
18.A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kbt. 20. § (3) bekezdése,
azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, azzal hogy a Kbt. 20. §
(3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik, a saját nyilatkozatokra nem.
19. Ajánlattételi felhívás III.2.4. pontja alapján az ajánlatban csatolni kell az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 2010. évi
nettó árbevételéről.
20. Keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) kezelésére vonatkozó
ajánlattevő nyilatkozatát a kezelési jogosultságáról, vagy a befogadó nyilatkozatát a
kezelés és befogadás jogszerűségére vonatkozóan.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Juhász Gyula u. 9.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6721
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: + 36-30/349-6906
E-mail: veszelovszki.eva@t-online.hu
Fax: +36-(62) 81-9399
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető



Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Juhász Gyula u. 9.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6721
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: + 36-30/349-6906
E-mail: veszelovszki.eva@t-online.hu
Fax: +36-(62) 81-9399
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) ----------------------


