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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1655-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Győr: Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring
2012/S 1-001655
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Városház tér 1.
Címzett: Hegyi Zoltán
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96500115
E-mail: horis@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500267
További információ a következő címen szerezhető be:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete
Rozgonyi u. 44.
Címzett: Tóth Árpád
9028 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96414466
E-mail: tarsulas@gyorszol.hu
Fax: +36 96516604
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete
Rozgonyi u. 44.
Címzett: Tóth Árpád
9028 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96414466
E-mail: tarsulas@gyorszol.hu
Fax: +36 96516604
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete
Rozgonyi u. 44.
Címzett: Tóth Árpád
9028 Győr
MAGYARORSZÁG
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Telefon: +36 96414466
E-mail: tarsulas@gyorszol.hu
Fax: +36 96516604
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Önkormányzati társulás

I.3)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

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

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési
szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó vízvizsgálatok elvégzése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
NUTS-kód HU221

II.1.3)

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

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződések keretében a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén lévő rekultivált települési szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó
vizvizsgálatok elvégzése.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
90711500, 90733700

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

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

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő rekultivált települési
szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz.
mellékletében foglaltak szerint.
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A szerződés keretében 34 db bezárt hulladéklerakó területén csapadékvíz, csurgalékvíz, felszíni víz, felszín
alatti víz minőségi vizsgálatok elvégzésére kerül sor.
Becsült érték: nettó 25 000 000 HUF/év.
II.2.2)

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

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.7.2012. Befejezés 1.7.2017

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér (naponta 30.000 Ft, de maximum 10.000.000 Ft).
Hibás teljesítési kötbér (naponta 30.000 Ft, de maximum 10.000.000 Ft).

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza, fedezete rendelkezésre áll.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kifizetés a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdései szerint, átutalással történik.
Számlázási feltételek: Vállalkozó negyedévente jogosult számlát kiállítani, a Megrendelő általi teljesítési
igazolás kiadását követően.

III.1.3)

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

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt.
60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), közbeszerzés értékének tíz
százalékát 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 ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag külön-külön), a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)(9) bekezdései szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt
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nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely
hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.
Az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó - saját vagy jogelődje - számviteli jogszabályok szerinti beszámolója az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan, ha a letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét; amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor
nyilatkozat az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti)
tevékenység eredményéről. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló megtalálható a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon, a Kbt. 20. § (7) bekezdése alapján a pénzügyi alkalmasságot az ajánlatkérő
ellenőrzi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót ebben az esetben nem kell benyújtani. [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont].
A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P/1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P/1.
pont szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett a P/2. pont szerinti - a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2.
Az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három naptári évben (2008., 2009.,
2010.) elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából
származó (vízminőség vizsgálat)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata,
attól függően, hogy az ajánlattevő, ill. alvállalkozója mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) 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. § (3)-(4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (8) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha üzemi (üzleti) eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3
lezárt üzleti év során egynél több évben negatív.
(Önálló megfelelés).
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három naptári évben (2008.,
2009., 2010.) elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év átlagában nem éri el
a 35 000 000 HUF összeget, ill. a közbeszerzés tárgyából származó (vízminőség vizsgálat) - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele a három év átlagában nem éri el a 25.000.000 HUF összeget.
(Együttes megfelelés.).

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.
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Az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó - az ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 hónapban teljesített - legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés időtartama, a szerződést
kötő másik fél, a teljesített szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölése), és a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolások benyújtása.
Más személyekkel közös teljesítés esetén a teljesített szolgáltatásokat, a teljesítésnek a szolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát és értékét is meg kell adni, az ajánlatkérő az alkalmasság megítélése során ezt veszi
figyelembe.
[Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
M/2.
Az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezése, végzettségük és képzettségük
ismertetése (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettséget igazoló
dokumentumok).
[Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
M/3.
Az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
leírása.
[Kbt. 67. § (3) bekezdés e) 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. § (3)- (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (8) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
települési szilárdhulladék lerakó utógondozására vonatkozó pozitív tartalmú referenciával, amely(ek) értéke
összesen a 36 hónap alatt elérte a nettó 15.000.000 HUF értéket, és a vízvizsgálati feladatok tartalmazták
felszíni víz, felszín alatti vízminőségi vizsgálatok elvégzését.
(Együttes megfelelés.).
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott (11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet), aki a legalább 2 év környezetvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy fő csak egy pozícióra jelölhető.
(Együttes megfelelés.).
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet
szerinti tárgyi és személyi feltételek megléte mellett akkreditált laboratóriummal.
(Együttes megfelelés.).
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.2.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 40000 HUF
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
(Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás PIU Szervezete, H-9028 Győr, Rozgonyi
utca 44.) munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig. A
bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Győr utógondozás) és a dokumentáció vételárát. Ha az
ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. A dokumentáció
fent megadott ára nettóban értendő. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia és át kell vennie.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.2.2012 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.2.2012 - 10:00
Hely:
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. PIU Szervezete; MAGYARORSZÁG, 9028
Győr, Rozgonyi utca 44.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 80. § (2) bek. szerint.

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

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

VI.3)

További információk
1. További eljárási cselekmények időpontjai:
1.1. Eredményhirdetés időpontja: 2012.3.9 (12:00); helye: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás. PIU Szervezete, H-9028 Győr, Rozgonyi utca 44.
1.2. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.3.19.
1.3 Helyszíni bejárás időpontja: 2012.2.6 (10.00); helye: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás. PIU Szervezete, MAGYARORSZÁG, 9028 Győr, Rozgonyi utca 44.
2. Az ajánlatok benyújtása és formája:
2.1. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontban megadott címre (Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. PIU Szervezete; H-9028 Győr, Rozgonyi utca 44.) közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2 másolati példányban.
2.2. 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.
2.3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. §
(1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2.4. A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó minden iratot elegendő egyszerű
másolatban benyújtani.
2.5. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
2.6. 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. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
3. Az ajánlatban benyújtandó további iratok:
3.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányokat az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást
biztosító szervezetre vonatkozóan:
— az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy cégmásolat,
— az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás,
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— magánszemély esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyi igazolvány.
3.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3.4. 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. A Kbt. 72. §-a alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
3.5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerinti összes
adatot.
3.6 Az ajánlathoz csatolni kell a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott akkreditációs engedélyek másolatát a
dokumentációban meghatározott csapadékvíz, csurgalékvíz, felszíni víz, felszín alatti víz minőségi vizsgálatok
elvégzésére vonatkozóan.
3.6. A Kbt. 20. § (7) bekezdése alapján azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból
ingyenesen jogosult, ajánlattevő nem köteles benyújtani az ajánlatban, azonban ebben az esetben az
ajánlatban meg kell jelölni az adott elektronikus nyilvántartás(ok) pontos elérhetőségét.
3.7. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 83. § szerint.
4. Egyéb:
4.1. 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.
45.2. 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).
4.3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
4.4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778
VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
30.12.2011
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