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HU-Győr: Hulladékátrakó állomás
2009/S 164-237636
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Városház tér 1., Κapcsolattartó Hegyi Zoltán,
HU-9021 Győr. Tel. +36 96500115. E-mail horis@gyor-ph.hu. Fax +36 96500267.
További információk a következő címen szerezhetők be: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács Barnabás, HU-9024 Győr.
Tel. +36 96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács Barnabás, HU-9024 Győr. Tel. +36
96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - PIU Szervezete, Kálvária u. 4-10., Κapcsolattartó Kovács
Barnabás, HU-9024 Győr. Tel. +36 96516602. E-mail komszol@komszol.hu. Fax +36 96516604.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: önkormányzati társulás.
Környezet.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítása keretében átrakóállomások, hulladékudvarok
és -gyűjtőszigetek építése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Építési beruházás.
Kivitelezés.
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megye.
NUTS-kód: HU221.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés - Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítása keretében
(KEOP-1.1.1/2F-2008-0001) átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek
(gyűjtőedényzet nélkül) építése (1.rész), hulladékudvarok (2. rész) építése.
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A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.
II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45232470, 45000000.

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. Rész
Átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőedényzet nélkül).
1 db önálló átrakóállomás (Sikátor - Veszprémvarsány)
1 db mobil átrakóállomás és hulladékudvar (Vaszar)
— térburkolat (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— felhajtórámpa (Sikátor - Veszprémvarsány),
— hídmérleg (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— szociális helyiségeket tartalmazó konténerépület (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— zöldhulladék tárolótér (térburkolat) ~ 1 000 m² (Sikátor - Veszprémvarsány),
— gépudvar (térburkolat) ~ 1.000 m² (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— kerítés (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar).
21 db hulladékudvar
— beton térburkolat (~ 1.000 m²), kerítés, szikkasztóárok,
— porta- és veszélyeshulladék tároló konténer.
350 db szelektív hulladékgyűjtő sziget
— térburkolat építése (~ 20 m²/db).
2. Rész
Hulladékudvarok.
20 db hulladékudvar
— beton térburkolat (~ 1 000 m²), kerítés, szikkasztóárok,
— porta- és veszélyeshulladék tároló konténer.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 28.2.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1
MEGHATÁROZÁS: Átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Vállalkozási szerződés - Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakóállomások, hulladékudvarok
és szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőedényzet nélkül) építése.

27/08/2009
S164
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Építési beruházásra irányuló szerződések – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/13

HL/S S164
27/08/2009
237636-2009-HU

Európai Közösségek – Építési beruházásra irányuló szerződések – Nyílt eljárás

3/13

A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45232470, 45000000.

3)

MENNYISÉG:
Átrakóállomások, hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőedényzet nélkül).
1 db önálló átrakóállomás (Sikátor - Veszprémvarsány)
1 db mobil átrakóállomás és hulladékudvar (Vaszar)
— térburkolat (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— felhajtórámpa (Sikátor - Veszprémvarsány),
— hídmérleg (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— szociális helyiségeket tartalmazó konténerépület (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— zöldhulladék tárolótér (térburkolat) ~ 1.000 m² (Sikátor - Veszprémvarsány),
— gépudvar (térburkolat) ~ 1.000 m² (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar),
— kerítés (Sikátor - Veszprémvarsány, Vaszar).
21 db hulladékudvar
— beton térburkolat (~ 1.000 m²), kerítés, szikkasztóárok,
— porta- és veszélyeshulladék tároló konténer.
350 db szelektív hulladékgyűjtő sziget
— térburkolat építése (~ 20 m²/db).
Becsült érték HÉA nélkül: 1 127 000 000 HUF.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

A RÉSZ SZÁMA 2
MEGHATÁROZÁS: Hulladékudvarok
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Vállalkozási szerződés - Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladékudvarok építése.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
45000000.

3)

MENNYISÉG:
Hulladékudvarok.
20 db hulladékudvar
— beton térburkolat (~ 1 000 m²), kerítés, szikkasztóárok,
— porta- és veszélyeshulladék tároló konténer.
Becsült érték HÉA nélkül: 600 000 000 HUF.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Befejezés: 28.2.2010.

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Késedelmi kötbér (a Szerződés elfogadott végösszege (nettó) 0,5 %-a naponta, de legfeljebb Szerződés
elfogadott végösszege (nettó) 30 %-a),
Meghiúsulási kötbér (a Szerződés elfogadott végösszege (nettó) 25 %-a),
Jótállás (60 hónap),
Előlegvisszafizetési garancia.
Teljesítési biztosíték és jóteljesítési biztosíték (a Szerződés elfogadott végösszege (nettó) 10 %-a) a Kbt. 53. §
(6) bekezdése a) pontja szerint, a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházást a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar
Kormány és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint.
Fizetési ütemezés:
A fizetési ütemtervet az ajánlattevőknek kell megadniuk ajánlatukban, a dokumentáció rendelkezéseivel
összhangban, az alábbiak figyelembevételével:
— a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 10 %-a mértékéig ajánlatkérő előleget biztosít,
— részszámlák az üzemeltetésre kész, működőképes létesítményegységek átadásakor nyújthatók be, annak
valós értéke mértékéig,
— a végszámla összege nem lehet kisebb, mint a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 10 %-a, és a végszámla
a jogerős és végleges használatbavételi engedély és engedélyköteles vízilétesítmények esetén a vízjogi
üzemeltetési engedély birtokában nyújtható be.
A kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - számla ellenében az igazolt teljesítéstől számított
60 napos határidőre történik 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 szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet és a 16/2006.
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 60. § (1) bekezdés, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban, vagy
a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
63. § (1) bekezdés a) pontja szerint írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
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Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő
8 napon belül a 63. § (2)-(5) bekezdés és 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem igazolta.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell
benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell külön-külön becsatolnia.
P.1.1, P.1.2, P.1.3 A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan
egyszerű másolatban, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét;
amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor a társaság
könyvvizsgálója által ellenjegyzett nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év alábbi adatairól: üzemi (üzleti)
tevékenység eredménye, saját tőke mértéke, összes forrás mértéke, tőkeellátottsági mutató, forgóeszközök
mértéke, rövid lejáratú kötelezettségek mértéke, likviditási ráta. (a dokumentációban szereplő nyilatkozatot a
kért mutatókról tájékoztatásképpen mindenképpen az ajánlathoz csatolni kell) [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.1.4 Pénzintézeti nyilatkozat valamennyi, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláját vezető pénzügyi intézménytől legalább az
alábbi tartalommal:
— Valamennyi általa vezetett számla száma,
— Mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
— Bankszámlá(ko)n jelen hirdetmény feladásának napját megelőző két évben volt-e sorban állás,
— Számlatulajdonos a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P.2.1, P.2.2 Nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan az értékesítés nettó árbevételéről és a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények építéséből származó árbevételéről. A nyilatkozatot
a társaság könyvvizsgálójával ellenjegyeztetve kell benyújtani. [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont]. Az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a részeket milyen sorrendben vegye figyelembe az ajánlatkérő.
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az
ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3. E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve,
ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az (közös) ajánlattevőt, és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha:
Mindkét rész tekintetében:
P.1.1. az (közös) ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év közül egynél több
évben negatív.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P.1.2. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, ha az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan számított tőkeellátottsági mutató értéke évenként nem éri el a 15 %-ot. Számítási mód: {saját tőke (ezer forintban)} / {összes
forrás (ezer forintban)} x 100.
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(Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P.1.3 Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, ha az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan számított likviditási
ráta értéke évenként nem éri el a 100 %-ot. Számítási mód: {forgóeszközök (ezer forintban)} / Rövid lejáratú
kötelezettségek (ezer forintban)}x100.
(Közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P.1.4 Alkalmatlan a (közös) ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót bármelyik bankszámláján a hirdetmény feladásának napjától
számított elmúlt két évben pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó hosszúságú sorban álló tétele volt.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
1. rész tekintetében:
P.2.1 az (közös) ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételének átlaga nem éri el a 1 500 000
000 HUF összeget, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények építéséből a 400 000 000 HUF
összeget.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
2. rész tekintetében:
P.2.2 az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételének átlaga nem éri el a 800 000 000 HUF
összeget, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények építéséből a 150 000 000 HUF összeget.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a P.2.1 és P.2.2 minimumkövetelmények együttes összegét kell az
ajánlattevőnek teljesíteni.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a műszaki illetve szakmai alkalmasság
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
megfelelnie.
M.1.1, M.1.2, M.1.3 A jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 5 évben befejezett, műszaki
átadás-átvétellel lezárult építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, a Kbt.
68. § (2) bekezdése szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét, a
teljesítés idejét és helyét, saját teljesítés arányát és értékét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont]
M.2 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása. [Kbt. 67.
§ (2) bekezdés b] pont)
M3. Az ajánlattevő ill. vezető tisztségviselők végzettségének és képzettségének ismertetése, és különösen
azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért
felelősek, szakmai önéletrajzuk és diplomamásolataik csatolásával, a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe
való felvételről szóló érvényes határozat másolatának csatolásával (ezen igazolásokat elegendő egyszerű
másolati példányban benyújtani). [Kbt. 67. § (2) bekezdés (c) pont].
M4. A 2008 évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselőinek
létszámáról készült kimutatás. [Kbt. 67. § (2) bekezdés (d) pont].
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M5. MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, a közbeszerzés tárgya szerinti érvényességi területre kiterjedő,
érvényben lévő tanúsítványa, illetve ezen környezetirányítási rendszerrel egyenértékű környezetvédelmi
intézkedéseinek leírása. [Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pont].
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az
ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) a), d) és f) pontjai szerinti körülmény,
kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót ha:
Mindkét rész esetében (azaz akár csak az 1. részre, akár csak a 2. részre, vagy mindkét részre történő
ajánlattétel esetén):
M.1.1. nem rendelkeznek a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított, elmúlt 5 évben teljesített
összesen legalább 1 db olyan, hulladékgazdálkodási létesítményekre vonatkozó, befejezett, sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult referenciamunkával, amelyben fővállalkozóként vettek részt, és amelyek értéke elérte
a nettó 1 000 000 000 HUF beruházási értéket. (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevő, azaz konzorcium
végezte, az ajánlattevő által elvégzett munkarésznek kell elérni az előírt értéket.)(Közös ajánlattevőknek,
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen
alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.1.2. nem rendelkeznek a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított, elmúlt 5 évben teljesített
összesen legalább 1 db olyan, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult mélyépítési, befejezett építési
szerződéssel, amelyben fővállalkozóként vettek részt, és amely
— az 1. részre történő ajánlattétel esetén legalább 3 000 m2 útépítést vagy térburkolat építést is tartalmazott,
— a 2. részre történő ajánlattétel esetében legalább 1 000 m2 útépítést vagy térburkolat építést is tartalmazott,
— mindkét részre történő ajánlattétel esetén legalább 4 000 m2 útépítést vagy térburkolat építést is
tartalmazott.
(amennyiben a teljesítést közös ajánlattevő, azaz konzorcium végezte, az ajánlattevő által elvégzett
munkarésznek kell elérni az előírt értéket.) (Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell
megfelelni).
M1.3: nem rendelkeznek a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától számított, elmúlt 5 évben teljesített
összesen legalább 1 db olyan befejezett, sikeres műszaki átadás - átvétellel lezárult építési referenciával, amely
esetében egyszerre 3-nál több elkülönült helyszínen történt a kivitelezés.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
Mindkét rész esetében (azaz akár csak az 1. részre, akár csak a 2. részre, vagy mindkét részre történő
ajánlattétel esetén) - M.2, M.3, M.4, M.5 minimumkövetelmények az alábbiak:
M.2. nem rendelkeznek a kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges 7 évnél nem idősebb gépekkel,
berendezésekkel, azaz legalább:
— 5 db egyenként min. 1 m3-es kanállal felszerelt kotrógép,
— 5 db homlokrakodógép,
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— 8 db, egyenként 6 m3 föld szállítására alkalmas tehergépkocsi.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.3. nem rendelkeznek az alábbi a teljesítésbe bevonni kívánt, személyenként legalább 5 éves építési
munkák kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlattal (FMV jogosultság megszerzésétől számítva) rendelkező
szakemberekkel:
— Főépítésvezető: 1 fő, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási létesítmény építési projektben szerzett
főépítésvezetői tapasztalattal, felsőfokú műszaki végzettséggel, valamint a 244/2006. (XII.5.) Korm rendelet
szerinti FMV-Víz ép.-„A”= MV-VZ/A vagy FMV-Épületek „A” = MV-Ép/A kódú jogosultsággal és a FIDIC
szerződéses rendszer képzést igazoló oklevéllel.
Szakági építésvezetők: min. 4 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, akik összességében rendelkeznek
a 244/2006. (XII.5.) Korm rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti alábbi kódú
jogosultságokkal:
— 2 fő felelős műszaki vezető (mélyépítés, mélyépítési műtárgy), azaz FMV-Víz ép.-„A”= MV-VZ/A
(vízgazdálkodási építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek),
— 1 fő felelős műszaki vezető (magasépítés), azaz FMV-Épületek „A” = MV-Ép/A (építmények megépítése,
építési munkák, tereprendezés, felszíni vízelvezetés),
— 1 fő felelős műszaki vezető (közlekedési építmények építése), azaz FMV-Közl.ép. „A”, = MV-KÉ/A (utak,
vasutak, repülőterek, kikötők)”.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.4 az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik 2008 évben saját állományban 50 fő fizikai, 20 fő szellemi foglalkozású állományi
létszámmal, és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
(Közös ajánlattevőknek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M5. az ajánlattevő nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti (építési kivitelezés) érvényességi területre kiterjedő,
érvényben lévő környezetirányítási rendszerrel, illetve nem tett ezzel egyenértékű környezetvédelmi
intézkedéseket.
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
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IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 238-316290, 6.12.2008.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.10.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 250 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A vételárat az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank
Rt.-nél vezetett, 10201006-50283444-00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni.
A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az I.1.
pontban megjelölt címen (PIU Szervezet) munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 11:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Győr - átrakóállomások és
hulladékudvarok) és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra
a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó. A dokumentáció fent megadott ára bruttóban értendő.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
9.10.2009 - 11:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 9.10.2009 - 11:00.
Hely: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. PIU Szervezete; MAGYARORSZÁG,
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) bek. szerint:
— Az ajánlatkérő által kijelölt személy(ek),
— A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint KEOP Közreműködő Szervezet
által kijelölt személy(ek),
— A KEOP Irányító Hatóság által kijelölt személy(ek),
— Az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység vezetője által kijelölt személy(ek).

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
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VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP-1.1.1/2F-2008-0001, Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít ajánlattevők részére a Kbt.
83. § szerint.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint. (Hiánypótlás során az
ajánlati biztosíték jelen eljárásban sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem pótolható.).
2.) Eredményhirdetés időpontja: 19.10.2009.
3.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 3.11.2009.
4.) A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Közös ajánlattétel esetén
elegendő csak az egyik tagnak megvásárolni a dokumentációt).
5.) 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 szigorúbbak.
6.) A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. [Kbt. 71. § (1) bekezdés].
7. Konzultáció:
Konzultáció megtartására helyszíni bejárás keretében kerül sor. A konzultáció időpontja: 10.9.2009 (11:00). A
konzultáció helyszíne: MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás PIU Szervezete + helyszíni bejárás.
8. Ajánlatok benyújtása
— az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontban megadott címre (PIU Szervezet) közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 4 másolati példányban. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlattevő,
a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra, és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozóan:
— az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi, a cégbíróság, vagy a Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a). Ha a cég cégügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata,
— az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldánya(i),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás .
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
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— Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
9. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege:
1. rész esetén: 11 000 000 HUF; azaz tizenegymillió forint.
2. rész esetén: 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint.
(mindkét részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékot külön-külön kell benyújtani.).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett,
10201006-50283444-00000000 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az
Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartamáig. Az Ajánlati
biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása esetén hiteles magyar
fordításban kell benyújtani.
Amennyiben az Ajánlati Biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a dokumentációban előírt
tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
(Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték jelen eljárásban sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem
pótolható.).
10.) Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó minden iratot amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a felhívásban vagy dokumentációban - eredeti vagy hiteles
másolatban kell benyújtani.
11.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 91. § (2) bekezdését.
12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.
13.) Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).
Alkalmazandó jogszabályok különösen:
— 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes
szabályairól,
— 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól,
— 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról,
— valamint a tervezésre, kivitelezésre vonatkozó Magyarországon hatályos jogszabályok a dokumentációban
részletezettek szerint.
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14.) Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban
is köteles becsatolni.
15.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
16.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
17. Ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg 1. rész vonatkozásában: nettó 1 127 000 000 HUF; 2. rész
vonatkozásában: 600 000 000 HUF
18. Az ajánlathoz csatolni kell felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó, biztosítótársaság által kiadott
szándéknyilatkozatot arról, hogy a biztosítótársaság megköti az ajánlattevővel az alábbi biztosításokat,
amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattevővel köti meg a vállalkozási szerződést:
— a beruházás építésszerelési munkáira vonatkozó - CAR - biztosítási szerződés: minimális összege a
Szerződés Elfogadott Végösszegének (nettó vállalkozási díj) felével megegyező mértékű forint káreseményig,
(mindkét részre történő ajánlattétel esetén a 2 vállalkozási díj összegének felével azonos mértékű),
— harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés (felelősségbiztosítás): 100
000 000 HUF éves kárösszeg, korlátlan esetszám.
A biztosítási szándéknyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítás
esetén hiteles magyar fordításban kell csatolni. (Közös ajánlattevőknek ezen érvényességi követelményeknek
együttesen kell megfelelniük).
19. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen,
— ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok együttesen) nem rendelkezik a nettó ajánlati ár 10 %ának megfelelő összegű Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó, pénzintézet által kiállított ígérvénnyel
eredeti vagy hiteles másolati példányban,
— ha az ajánlattevő nem rendelkezik (ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű a beszerzés tárgyára vonatkozó
(kivitelezés) minőségbiztosítási tanúsítvánnyal. A tanúsítványt eredeti vagy hiteles másolati példányban kell
csatolni.
20. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapjáról letölthető (www.nfu.hu) „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez” és a
„Esélyegyenlőségi Útmutató előírásait.”
21. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen, melyik részre vonatkozóan tesz vállalást.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval/kkal megkötött alvállalkozói szerződés/eket. A
szerződés(ek) hatályba lépésének feltétele lehet az eljárás ajánlattevő(k) általi megnyerése (felfüggesztő
feltétel).
23.) A 162/2004 (V.21.) Korm. Rendelet 8. §-ával összhangban, az Ajánlatkérő kirívóan alacsony összegű
ellenszolgáltatásnak minősítheti a beérkezett ajánlatok átlagos ajánlati árához képesti mínusz 20 %-os eltérést.
Abban az esetben, ha a legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti különbség több mint 100 %, úgy
az átlag meghatározásakor a legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár nem kerülhet figyelembe vételre.
24.) Ajánlattevőknek vállalniuk kell ajánlatukban, hogy az építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét
minimalizálják, valamint a létrejövő létesítmények környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedéseket tesznek.
25.) Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra azzal, hogy a támogatási
szerződés aláírásra került, de a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatálybalépésének/érvényességének
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feltétele a Támogatási Szerződés szerinti teljes támogatási összeg és arány Európai Bizottság általi
jóváhagyása.
26.) Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail dontobizottsag@chello.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi CXXIX. törvény 323.§
(2) bekezdés.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail dontobizottsag@chello.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
25.8.2009.
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