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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130121-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Győr: Építési munkák

2010/S 87-130121

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Városház tér 1.
Kapcsolattartó: Hegyi Zoltán
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
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.
Kapcsolattartó: Kovács Barnabás
9024 Győr
MAGYARORSZÁG
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.
Kapcsolattartó: Kovács Barnabás
9024 Győr
MAGYARORSZÁG
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.
Kapcsolattartó: Kovács Barnabás
9024 Győr
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 96516602

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130121-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:horis@gyor-ph.hu
mailto:komszol@komszol.hu
mailto:komszol@komszol.hu
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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 végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárd-
hulladék lerakók rekultivációja, 4 részben.

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 Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a
bezárt települési szilárd-hulladék lerakók rekultivációja.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45112310

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

43 db szilárdhulladék lerakó rekultivációja 4 részben
1. rész (Győr, Pápai úti lerakó): Rekultiválandó lerakó: 1 db.
2 rész (Győr körzete): Rekultiválandó lerakó: 14 db
3. rész (Vaszar körzete): Rekultiválandó lerakó: 13 db.
4. rész Veszprémvarsány körzete): Rekultiválandó lerakó: 15 db.
A feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Áfa nélkül 3 875 894 518 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

mailto:komszol@komszol.hu
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 365 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Győr, Pápai úti települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés - Győr, Pápai úti települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45112310

3) MENNYISÉG
Pápai úti települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja.
Főbb mennyiségek:
— Hulladéktest formálása 220 000 m²,
— Függőleges lezárás építése 9 300 m²,
— Vízzáró szigetelő réteg készítése 36 000 m³,
— Szivárgó réteg készítése 36 000 m³,
— Alsó fedőréteg készítése 23 000 m³,
— Felső fedőréteg készítése 59 000 m³,
— Figyelőkutak építése 15 m,
— Füvesítés 220 000 m²,
— Depógázelvezetés, kezelés Komplett gázmező építése.
Áfa nélkül 1 528 248 526 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 365 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Győri körzet, 14 hulladéklerakó

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés - Bezárt települési hulladéklerakók rekultivációja, a vonatkozó hatósági engedélyek
előírásai szerint Győri körzet, 14 hulladéklerakó.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45112310

3) MENNYISÉG
Győri körzet 14 hulladéklerakója: Ács, Bana, Bakonyszentlászló, Börcs, Dunaszeg, Gyırszemere, Győrújbarát,
Győrzámoly, Koroncó, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nagyszentjános-Gönyű, Pannonhalma, Tényő.
Főbb mennyiségek:
— Hulladéktest formálása 149 900 m²,
— Vízzáró szigetelő réteg készítése 44 070 m³,
— Szivárgó réteg készítése 44 070 m³,
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— Alsó fedőréteg készítése 32 100 m³,
— Felső fedőréteg készítése 162 400 m³,
— Figyelőkutak építése 400 m,
— Füvesítés 162 400 m².
Áfa nélkül 851 931 366 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 365 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Vaszari körzet, 13 hulladéklerakó

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés - Bezárt települési hulladéklerakók rekultivációja, a vonatkozó hatósági engedélyek
előírásai szerint Vaszari körzet, 13 hulladéklerakó.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45112310

3) MENNYISÉG
Vaszari körzet 13 hulladéklerakója: Egyházaskesző-A, Egyházaskesző-B, Gecse, Gyarmat, Gyömöre, Kajárpéc,
Kisbabot, Marcaltő, Mórichida, Rábaszentandrás, Rábaszentmiklós, Somlójenı, Vaszar.
Főbb mennyiségek:
— Felszámolandó hulladéklerakók anyagának elszállítása 30 800 m³,
— Hulladéktest formálása 120 850 m²,
— Vízzáró szigetelő réteg készítése 35 400 m³,
— Szivárgó réteg készítése 35 400 m³,
— Alsó fedőréteg készítése 26 270 m³,
— Felső fedőréteg készítése 138 450 m³,
— Figyelőkutak építése 320 m,
— Füvesítés 138 335 m²,
— Depógázelvezetés, kezelés gázkiszellőző rendszer építése.
Áfa nélkül 720 121 196 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 365 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 4

MEGHATÁROZÁS Veszprémvarsányi körzet, 15 hulladéklerakó

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés - Bezárt települési hulladéklerakók rekultivációja, a vonatkozó hatósági engedélyek
előírásai szerint Veszprémvarsányi körzet, 15 hulladéklerakó.
A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005 magyar nyelvű kiadásán alapulnak.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
45000000, 45100000, 45111000, 45111291, 45112310

3) MENNYISÉG



HL/S S87
05/05/2010
130121-2010-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 5/15

05/05/2010 S87
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/15

Veszprémvarsányi körzet 15 hulladéklerakója: Bakonyszentkirály, Bakonytamási, Csetény, Csót, Dudar,
Homokbödöge, Jásd-bakonycsernye, Lázi, Lovászpatona, Nagygyimót, Pápateszér, Sokorópátka, Táp, Vanyola,
Veszprémvarsány-Sikátor.
Főbb mennyiségek:
— Hulladéktest formálása 154 850 m²,
— Vízzáró szigetelő réteg készítése 36 130 m³,
— Szivárgó réteg készítése 36 130 m³,
— Alsó fedőréteg készítése 24 700 m³,
— Felső fedőréteg készítése 155 700 m³,
— Figyelőkutak építése 340 m,
— Füvesítés 156 800 m²,
— Depógázelvezetés, kezelés gázkiszellőző rendszer építése.
Áfa nélkül 775 593 430 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 365 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Késedelmi kötbér,
Meghiúsulási kötbér,
Jótállás.
Teljesítési biztosíték (a Szerződés elfogadott végösszege 7 %-a).
Jóteljesítési biztosíték (a Szerződés elfogadott végösszege 5 %-a), a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint,
a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Előleg visszafizetési biztosíték, 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 és a Magyar
Kormány együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint.
Fizetési ütemezés:
Az előzetes - tájékoztató jellegű - fizetési ütemtervet az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőknek
kell megadniuk összhangban az ajánlattételi dokumentáció részét képező mérföldkövek (kötbérterhes
részhatáridők) kivitelezési határidejével, a dokumentációban szereplő szerződéstervezet vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban.
A fizetési ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a végszámla összege nem lehet kisebb, mint a teljes nettó
ajánlati ár 10 %-a.
A részszámlák minimális összege a teljes nettó ajánlati ár 10 %-ánál nem lehet kisebb.
Az ajánlatkérő 15 % előleget biztosít.
A vállalkozási díj kifizetése utólag, a megvalósításának megfelelő ütemezéssel a különös szerződési
feltételekben meghatározottak szerint, a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban történik. A Közreműködő
Szervezet a támogatást a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem beérkezését követően, teljesítéstől
számított 60 naptári napon belül - közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül -
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fizeti ki, 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 részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai hatálya
alá esik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, 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.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, a részvételre jelentkező számára
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 104. § (2) bekezdés és 136. § (3) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 105. § (3)).
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: A részvételre jelentkezőnek
(P.1.1, P.1.2, P.2, P.3.) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának (P.1.1, P.2, P.3.) a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell külön-külön becsatolnia.
P.1.1, P.1.2 A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan
egyszerű másolatban, amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Amennyiben nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel, a rendelkezésre álló üzleti években kell az előírt
követelményeknek megfelelni. Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja
elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan az alábbi adatokról: mérleg szerinti
eredmény, saját tőke, összes forrás, tőke-ellátottsági mutató [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.2. Nyilatkozat a jelen részvételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 3 év teljes és a közbeszerzés
tárgyából származó forgalmáról. A nyilatkozatot a társaság könyvvizsgálójával ellenjegyeztetve kell benyújtani.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
P.3. Pénzintézettől származó igazolás, (szándéknyilatkozat vagy hitelkeret-igazolás) vagy egyéb hitelt érdemlő
módon történő igazolás (ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata) annak érdekében, hogy a szerződésben
meghatározott teljesítés anyagköltség és munkadíj forrása a részvételre jelentkező rendelkezésére áll vagy
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rendelkezésére fog állni. Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pont Amennyiben részvételre jelentkező más szervezet
erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, a részvételi jelentkezésben 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 időtartama alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve,
ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a (közös) részvételre
jelentkezőt, ha:
Valamennyi rész tekintetében:
P.1.1. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év során több, mint 2 évben
negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.).
P.1.2. a (közös) részvételre jelentkező utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított tőke-ellátottsági mutató
értéke legalább az egyik évben nem éri el a 15 %-ot. Számítási mód: {saját tőke (ezer forintban)} / {összes
forrás (ezer forintban)}
(Közös részvételre jelentkezőknek ezen alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelni).
P.2. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó jelen részvételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 3 év forgalmának átlaga nem
éri el
— az 1. részre történő jelentkezés esetében a 1 500 000 000 HUF összeget,
— a 2. részre történő jelentkezés esetében a 851 000 000 HUF összeget,
— a 3. részre történő jelentkezés esetében a 720 000 000 HUF összeget,
— a 4. részre történő jelentkezés esetében a 775 000 000 HUF összeget.
És a közbeszerzés tárgyából (hulladéklerakók rekultivációja) származó elmúlt 3 év forgalmának átlaga.
— az 1. részre történő ajánlattétel esetében a 1 000 000 000 HUF összeget,
— a 2. részre történő jelentkezés esetében az 596 000 000 HUF összeget,
— a 3. részre történő jelentkezés esetében az 504 000 000 HUF összeget,
— a 4. részre történő jelentkezés esetében az 542 000 000 HUF összeget.
(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
Több részre történő jelentkezés esetén a minimumkövetelmények összegét kell teljesíteni.
P.3. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő
igazolással, arra vonatkozóan, hogy
— az 1. részre történő jelentkezés esetében legalább 382 000 000 HUF értékű,
— a 2. részre történő jelentkezés esetében esetében legalább 212 000 000 HUF értékű,
— a 3. részre történő jelentkezés esetében esetében legalább 180 000 000 HUF értékű,
— a 4. részre történő jelentkezés esetében esetében legalább 193 000 000 HUF értékű.
Rész teljesítés anyagköltség és munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog
állni.
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(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
Több részre történő jelentkezés esetén a minimumkövetelmények összegét kell teljesíteni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös Jelentkezés 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 részvételi 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 a referenciát adó személy nevét
és elérhetőségeit, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, saját teljesítés arányát, 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, különös
tekintettel a III.2.3 pont b) pontjában felsorolt gépekre darabszám, műszaki paraméter megjelölésével. [Kbt. 67.
§ (2) bekezdés b) pont)
M.3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettség
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért
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 (e) pont]
M.4. A 2007-2008-2009 évekre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról és fizikai dolgozók
létszámáról készült kimutatás. [Kbt. 67. § (2) bekezdés (d) pont]
Továbbá csatoljon kimutatást a teljesítésben részt vevő építőipari végzettségű szakemberek létszámadatairól
végzetség, illetve képzettség szerinti bontásban.
Amennyiben részvételre jelentkező más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény
igazolására, a részvételi jelentkezésben 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 időtartama 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 a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a (közös) részvételre jelentkezőt, ha:
M.1.1. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek a jelen részvételi felhívás feladásának napjától
számított, elmúlt 5 évben összesen teljesített kommunális hulladéklerakó(k) rekultivációjára vonatkozó, műszaki
átadás-átvétellel lezárult referenciamunkákkal, amelyek értéke
— 1. részre történő jelentkezés esetén legalább nettó 1 200 000 000 HUF,
— 2. részre történő jelentkezés esetén legalább nettó 800 000 000 HUF,
— 3. részre történő jelentkezés esetén legalább nettó 700 000 000 HUF,
— 4. részre történő jelentkezés esetén legalább nettó 700 000 000 HUF.
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Több részre történő jelentkezés esetén a minimumkövetelmények összegét kell teljesíteni.
M.1.2. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek a jelen részvételi felhívás feladásának napjától
számított, elmúlt 5 évben összesen teljesített műszaki átadás-átvétellel lezárult kommunális hulladéklerakók
rekultivációjára vonatkozó referenciákkal, amely munkák
— Az 1. részre történő jelentkezés esetén minimum 9 000 m² felületű függőleges résfalas lezárás
megépítésével, valamint összességében minimum 35 000 m² felületű vízzáró szigetelőréteg megépítésével
valósultak meg (a két feltétel teljesítése történhet külön munkákban is),
— A 2. részre történő jelentkezés esetén minimum 100 000 m³ mennyiségű kommunális hulladék mozgatását
tartalmazó hulladéktest-formálási munkákkal, valamint összességében minimum 44 000 m² felületű vízzáró
szigetelőréteg megépítésével valósultak meg,
— A 3. részre történő jelentkezés esetén összességben minimum 30 000 m³ mennyiségű kommunális hulladék
elszállításával és végleges elhelyezésével, valamint összességében minimum 35 000 m² felületű vízzáró
szigetelőréteg megépítésével valósultak meg (a két feltétel teljesítése történhet külön munkákban is),
— A 4. részre történő jelentkezés esetén összességben minimum 35 000 m² felületű vízzáró szigetelőréteg
megépítésével valósultak meg.
Több részre történő jelentkezés esetén az előírt minimumkövetelmények összegét kell teljesíteni.
M.1.3. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó bármely és bármennyi részre történő jelentkezés esetén együttesen nem rendelkeznek
a jelen részvételi felhívás feladásának napjától számított, elmúlt 5 évben összesen teljesített műszaki átadás-
átvétellel lezárult kommunális hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó referenciával, amely munka minimum
20 000 m² alapterületű kommunális hulladéklerakó helyben történő lezárásával valósult meg.
Egy referencia több alkalmassági feltételt (M.1.1, M.1.2, M.1.3) is kielégíthet.
(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.2. a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó részenként külön-külön együttesen nem rendelkeznek a kivitelezési munka
elvégzéséhez szükséges működőképes gépekkel, berendezésekkel, azaz legalább:
— 3 db lánctalpas 100 kW névleges teljesítményű kotrógép,
— 3 db 100 kW névleges teljesítményű lánctalpas dózer,
— 5 db 15 tonna teherbírású billenőplatós tehergépkocsi,
— 3 db 8 tonnás vibrációs henger.
(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.3.1 a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó részenként külön-külön együttesen nem rendelkeznek az alábbi a teljesítésbe bevonni
kívánt, személyenként legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberekkel:
— főépítésvezető: 1 fő, aki rendelkezik hulladéklerakó rekultivációja tárgyú projektben szerzett főépítésvezetői
vagy projektvezetői tapasztalattal, továbbá hulladékgazdálkodás területén szerzett legalább 5 éves
tapasztalattal, 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.
Szakági építésvezetők: min. 3 fő szakember, akik összességében rendelkeznek a 244/2006. (XII.5.) Korm
rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti alábbi kódú jogosultságokkal:
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— 1 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),
akik rendelkeznek hulladékgazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalattal,
— 1 fő felelős műszaki vezető (magasépítés), azaz FMV-Épületek "A" = MV-Ép/A (építmények megépítése,
építési munkák, tereprendezés, felszíni vízelvezetés), aki rendelkezik hulladékgazdálkodás területén szerzett
szakmai tapasztalattal,
— 1 fő felelős műszaki vezető (közlekedési építmények építése), azaz FMV-Közl.ép. "A", = MV-KÉ/A (utak,
vasutak, repülőterek, kikötők)", aki rendelkezik szakmai tapasztalattal.
M.3.2 a (közös) részvételre jelentkező nem rendelkezik legalább 1 fő vezető tisztségviselővel, aki
legalább alapfokú végzettségű és minimum 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik vagy építési projektek
megvalósításának irányítása terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. (több részre történő jelentkezés
esetén is csak 1 fő).
(Közös részvételre jelentkezőknek ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).
M.4 a (közös) részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó részenként külön-külön együttesen nem rendelkeznek 2007-2008-2009 évek
mindegyikében saját állományban 20 fő fizikai foglalkozású állományi létszámmal, melyből fizikai szakipari
dolgozó legalább 15 fő.
(Közös részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági feltételnek együttesen kell megfelelni).

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 közölniük 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

Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 1.10.2009.-ben
2009/S 189-271999 számon közzétett ajánlati felhívással nyílt eljárást kezdeményezett, mely eljárás 4 részből
állt. Az 1. és 3. rész a Kbt. 92/A § (2) bekezdése, a 2. és 4. rész a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelenül
zárult, így ajánlatkérő a projektre aláírt Támogatási Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében
gyorsított meghívásos eljárást indít.

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
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (HUF). Súlyszám 6
2. Korábbi teljesítési határidő vállalása, azaz az előteljesítés mértéke (naptári nap). Súlyszám 1
3. Vállalt jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 1

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271999-2009:TEXT:HU:HTML
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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: 2009/S 189-271999 , 1.10.2009

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 17.5.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 250 000 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
(PIU Szervezet) munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 11:00 óráig.
A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Győr - rekultiváció) és a dokumentáció vételárát. Ha a
részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 102. § (3) bekezdése irányadó. A
dokumentáció fent megadott ára az ÁFA-t tartalmazza.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
17.5.2010 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
27.5.2010

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
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP-2.3.0-2F-2008-0004.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 112. § szerint.
2. Részvételi jelentkezések bontása: 17.5.2010 (11:00); helyszíne: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás - PIU Szervezete (MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Kálvária u. 4-10.)
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110. § (2) bekezdés szerint.
3. Részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 27.5.2010 (11:00).
4. Ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 15.6.2010 (11:00).
5. Szerződéskötés tervezett időpontja: 5.7.2010.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271999-2009:TEXT:HU:HTML
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6. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Közös részvételre
jelentkezés esetén elegendő csak az egyik tagnak megvásárolni a dokumentációt.)
7. 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.
8. A Kbt. 105. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) a részvételre jelentkező 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) a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet
9. Konzultáció: Ajánlatkérő a részvételi szakaszban konzultációt és helyszíni bejárást tart. Konzultáció
időpontja: 7.5.2010 (11:00). Helyszíne: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - PIU
Szervezete (MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Kálvária u. 4-10.)
10. Részvételi jelentkezések benyújtása:
— a jelentkezéseket írásban és zártan, a részvételi felhívás I.1. pontban megadott címre (PIU Szervezet)
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig 1 eredeti és 4 másolati példányban.
A postán feladott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli,
— A jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát részvételre
jelentkező, a közös részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozóan:
— A részvételi felhívás feladásának napját megelőző 30 napnál 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,
— A jelentkezést 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 teljes
bizonyító erejű magánokirati formában.
Fenti iratok a részvételi jelentkezés aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
— A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell jelentkezését elkészítenie és benyújtania,
— Részvételi jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a 105. § (1) a), b) és c), 105. § (3) bekezdésére
vonatkozóan,
— Amennyiben a részvételre jelentkező egynél több részre nyújt be jelentkezést, részenként külön-külön
mappákba fűzve kérjük benyújtani a jelentkezést.
11. A részvételre jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik ISO 9001:2000
vagy azzal egyenértékű a beszerzés tárgyára vonatkozó (kivitelezés) minőségbiztosítási tanúsítvánnyal. A
tanúsítványt eredeti vagy hiteles másolati példányban kell csatolni.
12. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, a részvételi jelentkezésben/ajánlatban
benyújtandó minden iratot elegendő egyszerű másolatban benyújtani, kivéve azon iratok tekintetében amelyek
esetében ajánlatkérő eltérően rendelkezik.
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13. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által a részvételi és ajánlattételi
felhívásban és a dokumentáció(k)ban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati
szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 91. § (2) bekezdését.
14. Árfolyamok: A részvételi jelentkezés, illetve az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál a jelentkezőknek a részvételi 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 a részvételi felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
15. Irányadó Jog: A jelen a részvételi 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).
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,
— valamint a tervezésre, kivitelezésre vonatkozó Magyarországon hatályos jogszabályok a dokumentációban
részletezettek szerint.
16. Fordítás: Amennyiben bármely, részvételre jelentkezéshez, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező/ajánlattevő a magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az eredeti nyelvű irat tartalmának, azt az
ajánlatkérő hamis nyilatkozatnak tekinti.
17. Irányadó idő: A teljes a részvételi/ajánlattételi felhívásban és dokumentáció(k)ban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra azzal, hogy a támogatási
szerződés aláírásra került.
19. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125.§ (3)
bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
20. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlattételi szakaszban
— az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, melynek összege 1. rész esetén: 10 000 000 HUF; azaz tízmillió
forint, 2. rész esetén: 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint, 3. rész esetén: 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint, 4.
rész esetén: 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint,
— az ajánlathoz csatolni kell az adott rész vonatkozásában a beruházás építésszerelési munkáira és harmadik
fél számára okozott károk biztosítására vonatkozó, biztosítótársaság által kiadott szándéknyilatkozatot arról,
hogy a biztosítótársaság megköti az ajánlattevővel nyertessége esetén a biztosításokat,
— az ajánlathoz csatolni kell az adott rész vonatkozásában a nettó ajánlati ár 7 %-ának megfelelő összegű
Teljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó ígérvényt. Ezen előírások teljesítésének feltételeiről az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció rendelkezik majd.
21. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az alsó
határ 1, a felső határ 100 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
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"Ajánlati ár (HUF)": a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
P = (Legalacsonyabb vállalkozási díj / Ajánlattevő által ajánlott vállalkozási díj) × 99 + 1.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
"Korábbi teljesítési határidő vállalása, azaz az előteljesítés mértéke (naptári nap)": jelen felhívás II.3 pontjában
megadott teljesítési időtartamnál vállalt korábbi teljesítési időtartam vállalása az előteljesítési napok számának
megadásával. A 0 és 1 naptári napot vállaló ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több naptári napot vállaló
ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. Az 1 és 60 nap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással
történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által 1 naptári napon felül, de 60 naptári nap alatt vállalt előteljesítési napok száma/59) × 99 + 1.
"Vállalt jótállás időtartama (hónap)": A 36 hónapot vállaló ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több
hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 36 és 60 hónap közötti vállalásokért a pontok
kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által 36 hónapon felül, de 60 hónap alatt vállalt hónapjai száma / 24) × 99 + 1.
Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört hónapokat az ajánlatkérő nem vesz figyelembe.
22. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint
köteles előírni, hogy tájékozódjon 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 szerint az ajánlattevő az ajánlatában - jelen közbeszerzés 2., azaz ajánlattételi szakaszában - köteles
nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §-ában foglaltakra, azzal, hogy a támogatási szerződés
megkötésre került.

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
Tel.  +36 13367776
Internet: 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.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: DONTOBIZOTTSAG@KOZBESZERZESEK-TANACSA.HU
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu

mailto:DONTOBIZOTTSAG@KOZBESZERZESEK-TANACSA.HU
www.kozbeszerzes.hu
mailto:DONTOBIZOTTSAG@KOZBESZERZESEK-TANACSA.HU
www.kozbeszerzes.hu
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Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.5.2010


