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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt
megjelölő azonosító szám:
AK16516
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h)
pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő
alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) bek b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. III. rész 121. § (1) bek b) pont
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
nettó 16 400 000 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem
kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2013/02/11
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV ,

CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Páty Község Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth Lajos u utca 83
Város/Község
Páty
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
2071

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 23555538

Címzett:
Szabó Tamás
E-mail:
szabo.tamas@paty.hu

Fax:
+36 23344540
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Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paty.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ

AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
KEOP 7.1.0/11-2012-0058 sz. Páty Község szennyvízhálózat és telepi infrastruktúra bővítése tárgyú projekt keretében
vízjogi létesítési engedélyes tervezési feladatok elvégzése, vízjogi létesítési tervdokumentáció elkészítése, és
engedélyeztetés

2013.02.11. 13:54

3 of 14

http://62.77.226.122/hkm/forms/preview.jsp

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[x] Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
2071 Páty, Kossuth utca 83. dokumentumok leadásának helye,
tervezési feladat: Páty Község területe a II.2.1. pont alapján
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés KEOP 7.1.0/11-2012-0058 sz. Páty Község szennyvízhálózat és telepi infrastruktúra bővítése
tárgyú projekt keretében vízjogi létesítési engedélyes tervezési feladatok elvégzése, vízjogi létesítési
tervdokumentáció elkészítése, és engedélyeztetés tárgyban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

71300000-1

További tárgy(ak) 71322100-2
71322200-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

[ ] valamennyi részre
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II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS

SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Az eljárás tárgya szerinti tervezési és engedélyeztetési feladatainak elvégzése az alábbi területen, illetve
gépekre, eszközökre tekintettel:
Vákuumos kiváltás fm/db
Torbágyi u. (átemelő)+nyomott szakasz 1
Arany J. u. 532
József Attila u. 654
Dózsa György u. 332
Ősz u. 176
Erdő u. 176
Sziklai S. u. 432
Kodály Z. u. 140
Cseresznyés u. 226
Bartók Béla u. 169
Összesen: 2837
Gravitációs csatornaépítés fm
Kossuth átemelő kiváltás 1545
Dobogó u. 1500
Pincehegy 2000
Mélyárok u. 215
Somogyi B. u. 2-18-ig 385
Összesen: 5645
A tervezendő csatorna hossza mindösszesen 8482 m gravitációs, elválasztó rendszerű csatorna.
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése db
Mechanikai kezelés átalakítása 1
Utószűrés kiépítése 1
Technológiai épületbővítés, telepi utak 1
technológiai vezérlés korszerűsítése 1
Iszapkezelés területvásárlás 1 ha
Iszap víztelenítés, iszapkezelés 1
Szagtalanítás 1
A szennyvíztisztító telep 13 000 LEÉ, szennyvíziszap kezelés tervezése.
A tisztított víz minőségének a Füzes patak, mint időszakos vízfolyásnak megfelelő a KvVM 27/2004.
(XII.25.) rendeletnek megfelelő paramétereknek kell megfelelni, melyek a következők:
KOI 75 mg/l
BOI5 25 mg/l
öNásv 20 mg/l
Nö 25 mg/l
NH4-N 5 mg/l
LeA 50 mg/l
Pö 5 mg/l
SZOE 5 mg/l
A szennyvíztisztító telepet az előzőekben felsorolt paraméterekre kell tervezni, a meglévő műtárgyak
felhasználásával.
A nyertes ajánlattevő feladata a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint szükséges EKHE/EVD
dokumentáció (vízjogi létesítési tervdokumentáció) elkészítése és engedélyezetése.
További feladatok:
- a KEOP-1.2.0/09-11 „Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” pályázati kiírásra, mint
projektmegvalósítási időszakra vonatkozó pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány
kidolgozásában való közreműködés, adatszolgáltatás. A megvalósításra vonatkozó pályázat
benyújtásához szükséges útmutatók a http://www.nfu.hu/doc/2710 oldalról érhetők el. A
Megvalósíthatósági Tanulmány következő részeinek kidolgozása: 4., 5., 6., 7.1-7.4 fejezet, 7.8 fejezet
- Költség-haszon (CBA) elemzéshez szükséges alapadatok szolgáltatása illetve együttműködés és
kapcsolattartás a projekt külső projektmenedzsment vezetőjével,
- A nyertes ajánlattevő feladata a KEOP-1.2.0/09-11 pályázati kiírás Pályázati Felhívása szerinti F12 3.
Tenderdokumentáció műszaki köteteinek (III-V.), valamint a tervezői költségbecslés ajánlatkérő részére
történő biztosítása 5 példányban,
- adatszolgáltatás a pályázatíró, közbeszerzési eljárást lebonyolító és projektmenedzsment részére:
műszaki adatok, üzemeltetési költségek számítása, tervezői költségbecslés készítés,
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletnek is megfelelő részletes műszaki leírás készítése.
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Benyújtandó vízjogi létesítési tervdokumentáció példányszámok:
- 12 db papír alapú teljes tervsorozat,
- 2 db digitális, pdf formátum, CD vagy DVD adathordozón
Tervező KEOP 7.1.0/11-2012-0058 sz. pályázati dokumentum alapján köteles a vízjogi létesítési
tervdokumentációt elkészíteni. A vízjogi létesítési tervdokumentációt a Tervező úgy köteles elkészíteni,
hogy az a jogszabályokban előírt tartalmi követelményeknek, valamint a Tervező által a szakhatóságokkal
folytatott egyeztetéseken meghatározott követelményeknek és a pályázati dokumentumoknak
maradéktalanul megfeleljen.
Az engedélyezési eljárások lefolytatása a Tervező feladata, ezen eljárások költségeinek viselésével
együtt. Csak a tartalmilag hibátlan és mennyiségileg hiánytalan teljesítés tekinthető szerződésszerűnek.
Tervező az esetleges hiányosságokat és hibákat a Megrendelővel egyeztetett, rövid határidőn belül, külön
díjazás nélkül köteles pótolni.
A tervező a tervezési hibákért akkor is felelős, ha azt a megrendelő teljesítésként elfogadta, és kivitelezés
céljából továbbadta.
További információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A

SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a nettó ajánlati ár 0,5 %/késedelmes naptári nap.
Teljesítési Biztosíték összege: a nettó ajánlati ár 5 %-a a tervezési szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely
teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A teljesítési biztosítékot a vízjogi
létesítési engedély átvételét követő 10 napon belül szolgáltatja vissza az ajánlatkérő. A teljesítési biztosíték
rendelkezésre bocsátásának időpontja: Kbt. 126. § (4) bek. szerint.
A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével
azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Tervező neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, hogy a
fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25 %-os mértékét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Két számla bocsátható ki, mely benyújtásának feltételei:
- a nettó ajánlati ár 75 %-a vízjogi létesítési tervdokumentáció leszállítását követően,
- a nettó ajánlati ár 25 %-a a vízjogi létesítési engedély átvételét követően.
Finanszírozás forrása: 95% KEOP 7.1.0/11-2012-0058 támogatás.
A számlák kiegyenlítése: a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat a Megrendelő
átutalással egyenlíti ki Kbt. 130. § (3) (5) (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
tv. 36/A. §, a 4/2011. (I. 28.) Korm rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és a 310/2011. (12. 23.) Korm. rendelet előírásaira.
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját
követő 30 napot.
A számla kifizetésének további feltétele a Szállító részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok
szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Előlegfizetés
Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet.
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 25%-a (bruttó ajánlati ár 25 %).
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 122.§ (1) bekezdése szerint nyilatkozni kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdésének, és Kbt. 57. § (1) bekezdés hatálya alá, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ alapján.
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlattételi felhívásban csak nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint)
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) az ajánlatban:
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.
§ (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat
mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) bek szerinti kizáró okok hatálya alá.
(a 310/2011. (XII. 23.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról kormányrendelet 10. § szerint)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P1. A biztosító által az ajánlati felhívás feladását követően
kiállított igazolás, miszerint az ajánlattevő rendelkezik
érvényes szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással a P1
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
P1. Ha nem rendelkezik. min. 10 millió HUF/év, min. 5
millió HUF/káresemény értékű érvényes szakmai
felelősségbiztosítással (tervezői szakmai
felelősségbiztosítás).
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(310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. d) pont).
P2. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény
ajánlati felhívás feladását követően kiállított nyilatkozata
(attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak):
— Mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
— Volt-e a pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás
feladását megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó
sorban állás.
Ajánlatkérő sorban állás alatt a 18/2009 (VIII.6.) MNB
rendelet 8. § szerinti fogalmat érti.
(Az adott időszakban lezárt pénzforgalmi számlákra
vonatkozóan is igazolni kell, hogy volt-e a pénzforgalmi
számláján sorban állás az ajánlati felhívás feladását
megelőző 1 éven belül, a fennállásának időszaka alatt.)
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14.§ (1) bek. a) pont).
P3 2011-2012. évi teljes, valamint a közbeszerzés
tárgyának megfelelő (szennyvíz és csapadékvíz
elvezetés, szennyvíztisztítás építmény tervezése) –
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének
átlagáról szóló nyilatkozat attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend.
14.§ (1) bek. c) pont).

P2. Ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata(ok) szerint a
pénzforgalmi számlá(ko)n az ajánlati felhívás feladását
megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás
fordult elő.
P3. Ha 2011-2012. évi, teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételének átlaga nem éri el a min.
nettó 12 millió HUF-ot, melyből a közbeszerzés tárgya
szerinti (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés,
szennyvíztisztítás építmény tervezése) – általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlaga nem
éri el a min. nettó 10 millió Ft-ot.

A pénzügyi és gazdasági alkalmassági
minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. §
(4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet. A P1-P3
követelmények a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint
egyenként vonatkoztathatóak közös ajánlattevőkre.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
M.1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év
szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és szennyvíztisztítás
építmény tervezésére vonatkozó referenciáinak
ismertetésével, és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
16. § (5) bekezdése szerint meghatározott igazolással,
vagy nyilatkozattal, amely tartalmazza a teljesítés idejét,
a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás
tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e, és az M1
alkalmassági minimumkövetelményekben előírt
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű
ellenőrzéséhez szükséges adatokat. (310/2011. (XII. 23.)
Korm.rend. 15.§ (3) a) pont).
M.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek
megnevezésével, csatolva a szakemberek által aláírt
szakmai önéletrajzokat, és végzettséget igazoló
okiratokat (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (3) b)
pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
M1. Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben
nem rendelkezik összesen, legalább 2 db, az ajánlat
tárgyának megfelelő (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés
és szennyvíztisztítás építmény tervezése), teljesített
tervezési szerződéssel, melyeknek értéke egyenként
legalább nettó 10 millió HUF,
M.2. Ha nem rendelkezik:
— legalább egy fő, felsőfokú végzettségű, min. 3 év
szakirányú gyakorlatot (szennyvíz és csapadékvíz
elvezetés és szennyvíztisztítás építmény tervezése)
igazoló vízi építmény tervező szakemberrel;
- legalább egy fő, felsőfokú végzettségű, min. 3 év
szakirányú gyakorlatot (szennyvíztisztítás építmény
tervezése) igazoló villamos tervező szakemberrel,

A műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. §
(4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet. Egy szakembert csak
egy szakág vonatkozásában lehet megfeleltetni.
A benyújtott önéletrajzokból egyértelműen ki kell
derülnie, és ellenőrizhetőnek kell lennie az M.2.
alkalmassági minimumkövetelményben előírt
alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelőség.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006 (IV.28.) Korm rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
[x] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ

ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI

SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV

INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/04 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 60000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Fizetés módjai: banki átutalással Syntron Kft. 10700244-26179401-51100005 számú pénzforgalmi számlájára, vagy
készpénzben befizetve Syntron Kft. székhelyén (1036 Budapest, Bécsi út 67)
Időpont: munkanapokon 10:00-14:00 óráig, az ajánlati határidő napján 10:00-11:00 óráig lehet átvenni személyesen a
dokumentációt a készpénzes befizetést követően a befizetés igazolásának, vagy az átutalásról szóló banki igazolás
bemutatásával, vagy megküldésre kerül a Kbt. 54. § (8) pontja alapján a befizetés igazolása után (e-mailben, faxon
vagy postai úton történő írásos kérésre, a befizetés készpénzes vagy átutalásos igazolását követően).
A dokumentáció díja: 60 000 HUF + 27 % ÁFA
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb:
[ ] Magyar
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/03/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Syntron Kft, 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2)-(3)-(4) (6)-(7) bekezdésében foglaltak.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP 7.1.0/11-2012-0058 sz. Páty Község szennyvízhálózat és telepi infrastruktúra bővítése

V.3) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlása és átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak) az eljárásban való részvétel feltétele (Kbt. 49. § (6) bek). A dokumentációt
hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet átvenni. Az ajánlattételi határidő napján a dokumentáció átvehető 10:00-11:00
óráig. Az ajánlattételi dokumentációba való betekintés személyesen történhet a dokumentáció átvételének
időpontjával megegyező időpontokban (hétköznapokon 10.00-14.00, és ajánlattételi határidő napján 10.00-11.00 óra
közt).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
V.3.4) 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
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
A III.2.2) (P1-3) és a III.2.3) (M1-2) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. (Kbt. 20. § (4)
bek).
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az eljárásban való részvétel feltétele 200 000 HUF ajánlati biztosíték teljesítése, melynek teljesítését az ajánlatban
igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- átutalással ajánlatkérő 10037005-00324395 pénzforgalmi számlájára,
vagy a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

2013.02.11. 13:54

11 of 14

http://62.77.226.122/hkm/forms/preview.jsp

Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az
ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, igazolásának módja:
- átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás másolatban való benyújtása,
- bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynél eredeti dokumentuma.
Az ajánlati biztosíték nem átutalásos módszereinél a biztosíték nyújtásának feltételeit az ajánlati dokumentáció
részletesen tartalmazza.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldése napját követő 11. nap.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 25 § (adott esetben), a Kbt. 40. § (1) bek., a Kbt. 54. § (1) bek, Kbt. 58. §
(3) bek. Kbt. 60. § (3) és (5) bek., és a Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozatokat.
Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére vonatkozóan.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző egy év valamennyi (az időszak alatt lezártakat is beleértve) pénzforgalmi
számlaszámáról a P2 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak, vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nyilatkoznia kell.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az ajánlati felhívás megküldésének dátumától korábbi
keltezésűek.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm rendelet 7. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
3.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmassági igazolására igénybe
venni kívánt szervezet képviseletében az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát. Amennyiben a
képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§
(3) bekezdése szerint).
4) Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3¬ papír alapú +1
elektronikus példányban (1 eredeti papír alapú, 2, az eredetivel azonos tartalmú papír alapú másolat, és 1 db eredeti
példányról készült pdf formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattételidokumentáció
részletes rendelkezései alapján.
5) Az Ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján
kérhet, illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlattételi dokumentáció részévé válik.
6.) Hiánypótlásra vonatkozóan a Kbt. 67. § rendelkezései irányadók.
7.) A Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megnevezte.
8.) A dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint másolatban is benyújthatók. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt dokumentum (pl okirat, igazolás, nyilatkozat stb.) nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az
Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő
felelősségteljes fordítását is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.]
9) A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg
fordulónapján érvényes, míg a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes MNB közép árfolyamon váltja át
ajánlatkérő forintra.
10) Az ajánlattételi felhívás II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határidejében meghatározott 60 napos
teljesítési határidő a teljesítés I. szakaszára vonatkozó határidő. A Kbt. 125 § (10) bekezdése szerint a teljesítés
második szakaszának (a vízjogi létesítés engedély átvételének) pontos időpontja előre nem meghatározható, ezért
arra vonatkozóan Ajánlatkérő nem tud előre pontos teljesítési határidőt meghatározni.
11) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli,
harmadik személynek átadható jogot szerez. A szerződés alapján Ajánlatkérő jogot szerez az alkotás (terv)
átdolgozására.
Ha a Projektet (KEOP 7.1.0/11-2012-0058) Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg,
akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználhatóságának jogát köteles átruházni a Támogatóra, vagy az
általa megjelölt személyre.
Amennyiben a létrejövő tervezési szerződés alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítése keretében létrejövő szellemi
alkotás felhasználására jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási/képzési
/foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó
ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés, vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálhatja.
12) A Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrzi szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a
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jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Mind a Szerződés
időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a
Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány
által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek
ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a
kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb
illetékes ellenőrzi szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó
nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő
ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
13) A Tervező tudomásul veszi, hogy a fenntartható fejlődés megelőzési alapelvének érvényesítése, és az
anyagforgalmak körfolyamatba irányítása érdekében törekedni kell elsődleges természeti erőforrások helyett
másodlagos alapanyagok hasznosítására; illetve a hulladék keletkezésének megelőzésére például a helyszíni anyagok
felhasználásával, továbbhasználásával. Nyertes Ajánlattevő a kivitelezés alatti másodnyersanyag hasznosítás
maximalizálása érdekében elemzi a kivitelezés anyagforgalmát, azonosítja a helyszínen vagy a másodnyersanyag
piacon reálisan és a pályázati feltételeknek megfelelően elérhető, a szükséges műszaki paraméterekkel bíró
anyagokat. Az ezeknek megfelelően lehetséges másodnyersanyag, helyszíni anyag felhasználást beépíti a kiviteli terv
megfelelő szakaszaiba. Az elemzést átadja a Megbízónak, annak érdekében, hogy a pályázat tanulmányai megfelelő
minőségben és számszerűsítve integrálják a másodnyersanyag hasznosítást. Az éghajlatvédelmi szempontból
kedvezőbb megoldásokat minden esetben alkalmazza, amikor ez anyagi kockázatot nem jelent.
14) A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben
részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és
csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
15) A Megbízottnak a cselekvési (felvonulási) tervet úgy készíti el, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és
hatásterületét a / KEOP támogatásnak és az engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező> a lehető legteljesebb
mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az anyagszállítási
útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében
kötelező.
16) A szerződés teljesítéséhez minimálisan egy VZ-T jogosultsággal rendelkező vízi építmény tervező szakember, és
minimálisan egy V-T jogosultsággal rendelkező villamos tervező szakember (104/2006 (IV.28.) Korm rendelet).
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő
szerződéstől való visszalépésének minősül, a Kbt. 124. § (4) bek alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést
17) Az ajánlati felhívásban, és ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény
előírásai szerint kell eljárni.

V.5) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2013/02/11 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név:
Syntron Kft.
Postai cím:
Bécsi út 67.
Város/Község
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1036

Ország:
HU
Telefon:
+36 4532889

Címzett:
Varga Tímea
E-mail:
syntron@syntron.hu

Fax:
+36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu

II) CÍMEK

ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Syntron Kft.
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Postai cím:
Bécsi út 67.
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1036

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 4532889

Címzett:
Varga Tímea
E-mail:
syntron@syntron.hu

Fax:
+36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu

III) CÍMEK

ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Syntron Kft.
Postai cím:
Bécsi út 67.
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1036

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 4532889

Címzett:
Varga Tímea
E-mail:
syntron@syntron.hu

Fax:
+36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu
IV) A

MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ

SZÁMA

1 ELNEVEZÉS:

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ
esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)

IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE

(adott
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Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
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