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HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2009/S 61-088057

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Szolgáltatás

 
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 3696500267.
További információk a következő címen szerezhetők be: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (PIU szervezet), 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 szervezet), 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 szervezet), 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:

A "Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer" KEOP 1.1.1/2F-2008-0001 projekthez kapcsolódó
tervezői művezetői feladatok ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 12.
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és 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:

Megbízási szerződés a "Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer" KEOP 1.1.1/2F-2008-0001
projekthez kapcsolódó tervezői művezetői feladatok ellátására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
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71320000, 71322000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

A Művezető feladata az alábbi kivitelezések során az építmények kivitelezésének helyszínein - kivételesen
a Megbízó által megjelölt, a kivitelezéssel összefüggésben álló más helyszínen - művezetőként ellenőrizze,
hogy a kivitelezés a Megbízó által elfogadott (szükség esetén a Művezetőnek rendelkezésére bocsátott) kiviteli
terveknek megfelelően történik. A Művezető a tervszerinti kivitelezést - elsősorban a kivitelezés helyszínén -
meghatározott időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti, valamint a szükséges
esetekben az elkészített terveket a helyszínen tapasztaltak figyelembevételével pontosítja.
A tervezői művezetői feladatok az alábbi kivitelezői munkákkal függenek össze:
— Regionális komplex hulladékkezelő központ és lerakó létesítése Győr-Sashegy területen,
— Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakóállomások, hulladékudvarok és gyűjtőszigetek
építése.
A kivitelezési munkák becsült értéke kb. 5 000 000 000 Ft.
A feladatok részletes leírását a Műszaki Leírás (Feladat-meghatározás) tartalmazza.
Becsült érték HÉA nélkül: 36 000 000 HUF.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.9.2010.

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

— Késedelmi kötbér (napi 200 000 Ft, de összesen legfeljebb a nettó megbízási díj 25 %-a),
— Meghiúsulási kötbér (teljesítéssel még nem fedezett összes nettó megbízási díj 25 %-a),
— Teljesítési biztosíték a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontjában foglalt bármely formában (a teljesítési biztosíték
összege a nettó megbízási díj 10 %-a).

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatást a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió,
a Magyar Kormány és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza (támogatási szerződés száma:
KEOP-1.1.1/2F-2008-0001).
Fizetési feltételek:
A számlák kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon
és tartalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik - szállítói kifizetéssel - 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
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rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet szabályai szerint.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes
ajánlattevő naptári negyedévente nyújthat be számlát.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik tag sem), vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60.
§ (1) bekezdés a)-i) pontjai, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban, vagy a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
A 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok alkalmazandók a Kbt. 66. § (2) bekezdés és 67. § (4) bekezdés
szerinti szervezetekre is.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá; és ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
A cégkivonat jelen eljárás ajánlati felhívás feladásának napjánál nem lehet korábbi keltezésű. Módosítás esetén
a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű fénymásolata is csatoltandó.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell
benyújtani.
A 66. § (2) bekezdése, és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezeteknek a Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint kell
igazolni, hogy nem tartoznak a Kbt. 60.§ (1) bekezdés hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő(k)nek (P1.
és P2.), illetve a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának (P1.) a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
P1. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti
évre vonatkozóan (egyszerű másolat), 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 üzemi/üzleti eredményéről. [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];
P2. a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (egyszerű másolat) [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
(Amennyiben az Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.
§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, és a 66. § (2) bekezdés szerinti szervezetnek igazolnia kell az előírt
alkalmassági feltételek meglétét.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
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P1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó üzemi/üzleti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyik
évben negatív.
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell
megfelelniük.).
P2. az ajánlattevő nem rendelkezik legalább 40 000 000 Ft értékű, tervezői tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítással.
(közös ajánlattevőknek ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M/1. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük
ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a
minőségellenőrzésért felelősek, saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzuk, valamint a végzettségüket
igazoló dokumentumok, illetve a tervezői vagy szakértői jogosultságukat igazoló okiratok egyszerű másolati
példányának, továbbá rendelkezésre állási nyilatkozat és nyelvismeretre vonatkozó nyilítkozat csatolásával.
[Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
M/2. a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek
leírásával, a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés figyelembevételével. (csatolja minőségbiztosítási tanúsítványait, illetve
az egyenértékűséget igazoló okmányokat (egyszerű másolat).).
(Amennyiben az Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67.
§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot, és a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek igazolnia kell az előírt
alkalmassági feltételek meglétét.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M/1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik legalább az alábbi, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkező
szakemberekkel:
M/1.1 létesítménytervező (1 fő).
a) Végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség a következő szakok valamelyikén:
— Építőmérnök,
— Közmű- és mélyépítés,
— Vízépítés.
b) rendelkezik érvényes magyarországi tervezői jogosultsággal a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint;
c) Képzettség: legalább tízéves tervezői gyakorlat, továbbá tervezőként való közreműködés a 2003-2008
időszakban legalább 2 db környezetvédelmi, vagy közmű-, vagy mélyépítési beruházásban, amelyhez minimum
2 db építési helyszín tartozott, és ahol a feladat a tervezői munka/csoport irányítása volt, és amelyek közül
legalább az egyik projekt beruházási értéke meghaladta a nettó 1 000 000 000 HUF-t.
M/1.2 Szakági főtervezők (4 fő).
a) Végzettség: egyetemi vagy főiskolai végzettség a következő szakok valamelyikéről:
— Építőmérnök, építészmérnök,
— Közmű- és mélyépítés.
b) A négy főtervező mindegyike rendelkezzen érvényes magyarországi tervezői jogosultsággal a 104/2006. (IV.
28.) Korm. rendelet szerint, oly módon, hogy legalább az alábbi területek általuk lefedésre kerüljenek:
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— É (építészeti tervezés),
— VZ (vízi építmény),
— KÉ (közlekedési építmények).
c) Képzettség: legalább ötéves tervezői tapasztalat, továbbá tervezőként való közreműködés a 2003-2008
időszakban legalább 1 db környezetvédelmi, vagy közmű-, vagy mélyépítési beruházásban, ahol a beruházási
érték meghaladta a nettó 500 000 000 Ft-ot.
M/1.3 Tervezők (10 fő).
a) Végzettség: érvényes magyarországi tervezői jogosultság a 104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet szerint az
alábbi szakágak egyikéből, legalább az alábbi kategóriákban:
— VZ (vízi-építmény tervezés) (3 fő),
— GD (geodéziai tervezés) (1 fő),
— GT (geotechnikai tervezés) (1 fő),
— KÉ (közlekedési építmény tervezés) (1 fő),
— É (építészeti tervezés) (1 fő),
— T (tartószerkezeti tervezés) (1 fő),
— G (épületmények gépészeti tervezése) (1 fő),
— V (építmények villamosmérnöki tervezése) (1 fő).
Egy fő legfeljebb egyetlen alkalmassági feltételt igazolhat!
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell
megfelelniük).
M/2. az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkeznek a tervezési tevékenységre vonatkozóan MSZ-EN-ISO
9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal.
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell
megfelelniük.).

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
Igen.
104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet.

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:
Igen.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Nyílt.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám: 1.
2. Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok
minősége. Súlyszám: 1.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

KEOP 1.1.1/2F-2008-0001.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.5.2009 - 13:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 15 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A vételárat az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,
10201006-50283444-00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az
ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az A melléklet 1. pontjában
megjelölt címen (PIU Szervezet) munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 13:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (KEOP 1.1.1 - Tervezői művezetés)
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:
11.5.2009 - 13:00.

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: 11.5.2009 - 13:00.
Hely: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete 9024 Győr, Kálvária u.
4-10. tárgyaló, MAGYARORSZÁG.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

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

Nem.

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

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: Ajánlatkérő teljes körben biztosít hiánypótlást a Kbt. 83. §
(2) bekezdése szerint.
2. Eredményhirdetés időpontja: 2.6.2009 (10:00).
3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 17.6.2009.
4. A dokumentáció megvásárlása 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. Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat [Kbt. 71. § (1) b) pontja].
7. Ajánlatok benyújtása
— Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás A I. mellékletben megadott címre (PIU szervezet)
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2 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 ajánlattevő(k), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát:
— Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi cégkivonat,
— Aláírási címpéldány,
— A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás,
— Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben
saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését (Ajánlattételi nyilatkozat).
8. 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.
9. 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 a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
10. 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
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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.
11. 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. § (3) bekezdés).
12. 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.
13. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125.§ (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
15. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő uniós támogatásra irányuló igényt nyújtott be, amelynek
eredményeként a támogatási szerződés aláírásra került. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.
48. § (2) bekezdésére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdéseire. Jelen
szerződés hatálybalépésének/érvényességének feltétele a Támogatási Szerződés szerinti teljes támogatási
összeg és arány Európai Bizottság általi jóváhagyása.
16.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-100.
A "Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok
minősége" részszempont értékelése egy külső független szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértő
bizottság minden tagja az ajánlatokat sorba rendezi, első helyre sorolva a véleményük szerint legkedvezőbb
és/vagy legjobb ajánlatot, majd az egyes Ajánlattevők helyezési számait összegzik. A legalacsonyabb
helyezési számot elért ajánlat az adott részszempontra 100 pontot kap, a legmagasabb 1 pontot. A többi ajánlat
pontszámát a helyezési számok összegeinek lineáris arányosításával kell meghatározni.
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
P= ((A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb)) x 99+1.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha az adott rész-szempont szerint minden ajánlat egyforma,
akkor az arányosítási képlet (zéróosztás miatt) nem használható, ebben az esetben minden Ajánlattevőnek 100
pontot kell adni.
A részszempont értelmezése az alábbi: (azaz a független szakértő csoport az alábbiak figyelembevételével
rendezi sorba az ajánlatokat).
Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok
minősége: mennyire tudja az ajánlattevő felmérni a kivitelezés során esetlegesen lőforduló bizonytalanságokat;
mennyire hatékony azok elkerülésére illetve azok bekövetkezése esetén megoldására vonatkozó előzetes
javaslata; korábbi hasonló projektek során szerzett tapasztalatok felhasználása; kivitelezés során várhatóan
felmerülő tervezői hibák.
A részszempont értelmezését a Dokumentáció tartalmazza.
A számszerűsíthető részszempont esetében az ajánlatkérő a részszempontokra adott ajánlati elemeket azonos
módszer szerint értékeli úgy, hogy az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, a többi
ajánlattevő pedig ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet.
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A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
P= (A legjobb/A vizsgált) x 99+1.
17. Az ajánlattételi időszakban a tervek, engedélyek megtekinthető - előzetes telefonos bejelentkezést követően
- az I.1 pontban megjelölt címen (PIU Szervezet).

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:
26.3.2009.
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