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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:
AK01776
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) bekezdés b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:
Harmadik rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült
értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
46.249.328.- 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:
2013.01.10
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
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I.1) NÉV ,

CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT( OK)

Hivatalos név:
Derecske Város Önkormányzata
Postai cím:
Köztársaság út 87.
Város/Község
Derecske

Postai
irányítószám:
4130

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
54/410-078

Címzett:
Dr. Antal Erzsébet
E-mail:
derecskephti@t-online.hu

Fax:
+36 54410002

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.derecske.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
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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:
Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzatának a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0080 jelű, „Derecske szennyvíztisztításának és
csatornahálózatának fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódóan a
támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmány elkészítésére.
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

[ ] Bérlet
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követelményeknek
megfelelően

[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

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

[
]
Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye:
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
NUTS-kód: HU321
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
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma

[ ] Keretmegállapodás
egy ajánlattevővel

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):
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzatának a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0080 jelű, „Derecske szennyvíztisztításának és
csatornahálózatának fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódóan a
támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmány elkészítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71241000-9
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

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) S ZERZŐDÉS

SZERINTI MENNYISÉG
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II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és
opciót beleértve)
Derecske Város Önkormányzatának a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080
jelű, „Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának
fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódóan a támogatási arány
korrekcióját megalapozó tanulmány elkészítése. Ezen belül:
1. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti, a
KEOP beruházásban megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésének elkészítése, és az objektum szintű
tételes vagyonleltár (eszközleltár) elkészítése a hatályos jogszabályi
előírások szerint.
2. Közművagyon-értékelési szakvélemény elkészítése a mindenkor
hatályos KEOP Útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és
elfogadtatása a Közreműködő Szervezettel.
3. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv elkészítése. A költség-haszon
elemzés módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása,
javaslat a CBA számítás módosítására) a mindenkor hatályos KEOP
Útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és elfogadtatása a
Közreműködő Szervezettel.
A projekt nettó összköltsége a Támogatási Szerződés szerint:
3.731.240.357.- HUF.
(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: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/03/18 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/07/18 (év/hó/nap)

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

SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 0,5%-a / naptári nap,
de maximum a nettó szerződéses érték 10%-a. A késedelmi kötbér alapja a
nettó szerződéses érték.
2. Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 5%-a. A
meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses érték.
3. Előleg-visszafizetési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő a jelen felhívás III.1.2) pontja szerint szállítói előlegre
jogosult abban az esetben, ha a folyósítandó szállítói előleg összegének
megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pont
szerinti biztosítékot nyújt (4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1d)
bekezdés). A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által
vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleggel
kapcsolatos biztosíték nyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, ha az
ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. Az ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e szállítói előleget igénybe
venni, és ha igen, akkor a biztosítékot milyen módon, hogyan kívánja
nyújtani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő
számláinak a kifizetése szállítói finanszírozás keretében, a Közreműködő
Szervezet és az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, figyelembe
véve a Kbt. 130.§-ának előírásait. A teljesítés folyamán az ajánlattevő 1 db
részszámlát (a szerződéses érték 50%-a értékben, a szerződésben
maghatározott munkák Közreműködő Szervezethez történő benyújtásakor)
és 1 db végszámlát jogosult benyújtani a szerződésben maghatározott
munkák Közreműködő Szervezet általi elfogadását követően. Ajánlatkérő
30% szállítói előleget biztosít. A szállítói előleget (előlegbekérő
dokumentumon keresztül) a szállító/nyertes ajánlattevő közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a kedvezményezett/ajánlatkérő
egyidejű értesítése mellett. Az előleg összege a részszámla összegéből kerül
levonásra.
Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), 2003. évi XCII.
törvény (Art.), 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság (projekttársaság)
létrehozását.
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
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cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
1. Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetében bármelyik ajánlattevővel),
alvállalkozójával, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel
szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdés d)
pontjában, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetében bármelyik
ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben az 1. pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében mindegyik ajánlattevő különkülön) a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§-a és a Kbt. 122.§ (1)
bekezdése szerint köteles nyilatkozni, valamint igazolni, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
2. Alvállalkozó, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 10.§-a szerint kell eljárnia az ajánlattevőnek.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevő (illetve
adott esetben alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő) kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak
az eljárást megindító felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésűnek kell
lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott
esetben)
Az alkalmasság
megítéléséhez
szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási
mód:
P.1.) A 310/2011.
(XII.23.)
Kormányrendelet 14.§ (1)
bekezdés a) pontja
alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi
intézménytől származó,
az eljárást megindító
felhívás feladásának
napjánál nem régebbi
nyilatkozata (attól
függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét,
amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre
állnak) legalább az alábbi
tartalommal:
bankszámla/bankszámlák
pénzforgalmi
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha valamennyi
pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
szerint egyetlen bankszámláján sem fordult elő
az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás.
P.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást
megindító felhívás feladásának napjáig lezárt
utolsó 3 évben az ajánlattevőnek vagy
jogelődjének a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye
egy évnél többször nem volt negatív.
Alkalmas az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 14.§ (2) bekezdése szerinti
esetben, ha az ajánlattevőnek a működési ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (EU-s
projektekhez kapcsolódó tanulmánykészítés)
származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a
nettó 40.000.000.- HUF-ot.
P.3.) Alkalmas az ajánlattevő, ha nyilatkozata
szerint az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben a teljes – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
átlagosan eléri, vagy meghaladja a 40.000.000.HUF-ot, illetve ha a közbeszerzés tárgyából (EU-s
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jelzőszáma(i),
- bankszámla-vezetés
kezdő időpontja,
- volt-e 30 napot
meghaladó sorban állás
az eljárást megindító
felhívás feladásától
visszafelé számított 12
hónapban.
P.2.) A 310/2011.
(XII.23.)
Kormányrendelet 14.§ (1)
bekezdés b) pontja
alapján az ajánlattevő a
jelen eljárást megindító
felhívás feladásának
napjáig lezárt utolsó 3
évre vonatkozó, saját
vagy jogelődre számviteli
jogszabályok szerinti
beszámolójának
benyújtása (ha a
gazdasági szereplő
letelepedése szerinti
ország joga előírja
közzétételét).
Amennyiben az
ajánlatkérő által kért
beszámoló a
céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető,
az ajánlatkérő az
ajánlatában ezt közölje.
Ebben az esetben a
beszámoló adatait az
Ajánlatkérő ellenőrzi, így
a céginformációs
szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban
nem szükséges.
A 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 14.§ (2)
bekezdés alapján,
amennyiben az
ajánlattevő azért nem
rendelkezik a
beszámolókkal a fent
megjelölt teljes
időszakban, mert az
időszak kezdete után
kezdte meg működését,
az ajánlattevő
alkalmasságát a
működésének ideje alatt
a közbeszerzés
tárgyából (EU-s
projektekhez kapcsolódó
tanulmánykészítés)
származó árbevételéről
szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
P.3.) A 310/2011.
(XII.23.)
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projektekhez kapcsolódó tanulmánykészítés)
származó - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen eléri, vagy meghaladja a 40.000.000.HUF-ot.
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Kormányrendelet 14.§ (1)
bekezdés c) pontja
alapján az ajánlattevő az
eljárást megindító
felhívás feladásától
visszafelé számított 3
évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó
nélkül számított –
árbevételéről és
ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából
(EU-s projektekhez
kapcsolódó
tanulmánykészítés)
származó - általános
forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről
szóló nyilatkozata, attól
függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött
létre, mikor kezdte meg
tevékenységét,
amennyiben ezek az
adtok rendelkezésre
állnak.
Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a
P.2.) és P.3.) pontok
vonatkozásában a
310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 14.§ (3)
bekezdésében
foglaltakra.
Az előírt alkalmassági
követelményeknek
ajánlattevő (közös
ajánlattevő) a Kbt. 55.§
(4) – (6) bekezdéseiben
foglaltak szerint is
megfelelhet(nek).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott
esetben)
Az alkalmasság
megítéléséhez
szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási
mód:
M.1.) A 310/2011.
(XII.23.)
Kormányrendelet 15.§ (3)
bekezdés a) pontja
alapján az eljárást
megindító felhívás
feladásától visszafelé
számított 36 hónap
legjelentősebb
szolgáltatásainak
ismertetése oly módon,
hogy abból a megfelelés
egyértelműen

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónap időtartamban legalább 1 db,
nettó 1.000.000.000.- HUF beruházási értékű EUs projekthez kapcsolódó, befejezett
közművagyon értékelési szakvélemény és hozzá
kapcsolódó Pótlási Terv elkészítése referenciával,
ahol a szerződéses ár elérte vagy meghaladta a
nettó 20.000.000.- HUF-ot.
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
legalább az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő gazdasági szakemberrel, aki felsőfokú
közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel és
legalább 3 év EU-s projektekben való szakértői,
vagy viziközmű beruházásokhoz kapcsolódó
pénzügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő ingatlanvagyon értékelő szakemberrel, aki
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megállapítható legyen.
Az alkalmasságot az
ajánlattevő, illetve az
alkalmasság
igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő
nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél
által adott igazolással
lehet igazolni a
310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 16.§ (5)
bekezdése szerint.
A referencia tartalmazza
legalább a következő
adatokat:
- a szerződést kötő
másik fél megnevezése,
címe (székhelye)
- a felvilágosítást adó
személy neve,
telefonszáma
- az ellenszolgáltatás
nettó értéke, ezen belül
a saját teljesítés nettó
értéke
- a teljes EU-s projekt
nettó beruházási értéke
- a szerződés
teljesítésének ideje
- a szerződés tárgya
- nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben a
referenciamunkát az
ajánlattevő konzorcium
tagjaként, vagy
alvállalkozóként
teljesítette, úgy a
teljesítésből kizárólag
csak a saját teljesítés
fogadható el.
M.2.) A 310/2011.
(XII.23.)
Kormányrendelet 15.§ (3)
bekezdés d) pontja
alapján azon
szakemberek
(szervezetek)
megnevezése,
képzettségük és szakmai
tapasztalatuk
ismertetése, akiket be
kíván vonni a
teljesítésbe. Ezen
szakemberek
vonatkozásában
becsatolandó az aláírt
szakmai önéletrajz,
végzettséget,
képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű
másolata és a
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felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves
vagyonértékelői tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök
szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel és
legalább 5 éves közműépítési/üzemeltetési
tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő könyvvizsgáló szakemberrel, aki felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves könyvvizsgálói
tapasztalattal rendelkezik.
Megfelelő jogosultság esetén egy személy több
pozíciót is betölthet.
M.3.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik MSZ
EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet
által kiadott tanúsítvánnyal, vagy
- bármely EU tagállamban letelepedett
szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy
- az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű
és a teljesítés során működtetni tervezett
minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival,
leírásával.
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rendelkezésre állási
nyilatkozat.
Ajánlatkérő kéri a
szakemberek
önéletrajzában a
képzettség igazolásánál
az évet és a hónapot is
feltüntetni a pontos
gyakorlati idő
meghatározása végett.
A dokumentumoknak az
alkalmasságnak való
megfelelést
egyértelműen
tartalmazniuk kell.
Amennyiben a közhiteles
nyilvántartásból elérhető
a képzettséget igazoló
dokumentum, azt az
ajánlattevő az
ajánlatában közölje, így
a dokumentumot nem
szükséges az ajánlathoz
csatolni.
M.3.) A 310/2011.
(XII.23.)
Kormányrendelet 15.§ (3)
bekezdés f) pontja
alapján a minőség
biztosítása érdekében
tett intézkedéseinek,
illetve vizsgálati és
kutatási eszközeinek
leírásával.
Az előírt alkalmassági
követelményeknek
ajánlattevő (közös
ajánlattevő) a Kbt. 55.§
(4) – (6) bekezdéseiben
foglaltak szerint is
megfelelhet(nek).

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 [x] igen [ ] nem
III. 3) S ZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES

FELTÉTELEK

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van
kötve [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
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

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013
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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:
[ ] Gyorsított tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] 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
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IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

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)
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők
beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/01/31 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 88 900 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára bruttóban értendő. A dokumentáció ellenértékét banki
átutalással kell megfizetni Derecske Város Önkormányzata 1173811815372985-00000000. számú bankszámlájára. Az átutalási megbízás
„közlemény” rovatában fel kell tüntetni az eljárás KÉ számát.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/01/31 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

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
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
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: 2013/01/31 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: Bódis Ügyvédi Iroda 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 9.
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) bekezdése alapján meghatározott személyek.

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013

16/24

2013.01.24.

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013

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-1.2.0/2F/09-2010-0080.
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
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esetben)
A dokumentáció postai és elektronikus úton kerül megküldésre, írásbeli
igénylés megküldését követően az ajánlattételi határidő lejártának napján
10:00 óráig. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy
neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe, a közbeszerzés tárgyának
feltüntetése, valamint a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló
igazolás. A Kbt. 50.§ (3) bekezdése megfelelően irányadó. A dokumentáció
másra nem ruházható át.
A dokumentációt ajánlatonként, ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot,
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő ajánlatában megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció megvásárlása az
eljárásban való részvétel feltétele.
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:
III.2.2. P.2.) pont, III.2.2. P.3.) pont, III.2.3. M.1.) pont, III.2.3. M.2.) pont,
III.2.3. M.3.) pont.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Nincs ajánlati biztosíték.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. §
megindításra: [x] igen [ ] nem

(3)-(4)

bekezdése

alapján kerül

V.4) Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§ban foglaltak – a Kbt. 122.§ (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel – valamint
a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Ajánlattevőnek az ajánlatban esetlegesen nyilatkozni kell a kiegészítő
tájékoztatás(ok) átvételéről és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban
foglaltakat figyelembe vette az ajánlat elkészítése során.
2. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. Árfolyamok: Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében –
esetlegesen - a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a teljesítés 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 teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó.
Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az
ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és
devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő
értéket és devizát.
4. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelnie.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013

18/24

2013.01.24.

62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=0228/2013

Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
6. Alvállalkozók megjelölése:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b)
pontjaira vonatkozó nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való
felelősségét.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy
szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a
beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
7. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében nyilatkozatot (konzorciális
megállapodást) szükséges csatolni az ajánlatban legalább a következő
tartalommal:
- a közös ajánlattevők neve, székhelye,
- adott esetben a konzorcium neve, címe,
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési
eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása,
egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek
teljesítésére amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek,
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a
természetes személy(ek), aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos
nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra
jogosult(ak),
- a közös ajánlattevők tagjainak feladata és a szerződéses árból való
részesedésük mértéke.
8. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való
kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevői
nyilatkozatban (konzorciális megállapodásban) megjelölt képviselőjén
keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során
keletkezett iratokat kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt
kapcsolattartónak küldi meg.
9. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet azon nyilatkozatát köteles csatolni,
amelyben a szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
amelyben a szervezet nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
10. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem
magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be
kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja
(Kbt. 36.§ (3) bekezdés). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
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11. Az ajánlathoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is
elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti
ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az igazolás érvénytelenségét jelenti,
melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot
szükséges csatolni (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az
eredeti ajánlatban.
12. Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban
benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt.
58.§ (4) és (5) bekezdéseiben írtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni
kell:
- Aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát annak
igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az
ajánlattevő, alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő írta alá.
Az aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta lehet
másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve.
Egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt
nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását,
amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
- Amennyiben az ajánlatot az Ajánlattevő nevében aláírásra jogosult vezető
tisztségviselő meghatalmazása alapján más személy írja alá, úgy a
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni, és azt az ajánlatnak tartalmaznia kell.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, amennyiben
ajánlattevő cégnek minősül, az ajánlathoz csatolni kell cégszerűen aláírt
nyilatkozatot, amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát és arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Ha igen,
akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
15. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67.§ alapján az összes ajánlattevő
számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
16. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről – az írásbeli
összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon, vagy
elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 77.§ (1) – (2) bekezdése
szerint írásban tájékoztatja.
17. A Kbt. 124.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal
meghosszabbodik.
18. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124.§ (6) bekezdése alapján az
írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (1) bekezdésének megfelelően csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) a Kbt. 124.§ (4) bekezdése szerint,
amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
20. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a dokumentáció
mellékleteként szereplő szerződéstervezet elfogadásáról, valamint csatolnia
kell a szerződéstervezetet, az általa ismert adatokkal kitöltve és cégszerűen
aláírva.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli,
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.
Ha az Ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben
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valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának
jogát köteles átruházni a Támogatóra, vagy a Támogató által megjelölt
személyre.
22. A Kbt. 125.§ (7) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
23. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban Felolvasólapot kell
elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 62.§ (3) bekezdése szerinti összes
adatot.
24. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a pénzügyi ajánlatot.
25. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és a 3
példányt egy zárt borítékban/csomagban kell benyújtani közvetlenül vagy
postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok benyújtásának
helye: Bódis Ügyvédi Iroda 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 9. A postán
feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor
kerül. Az ajánlat, illetve a postai küldemények elvesztéséből, késedelmes
kézhezvételéből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékon/csomagon az alábbi szöveget kell
szerepeltetni: „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080 pályázathoz a támogatási arány
korrekcióját megalapozó tanulmány készítése - Ajánlat - Ajánlattételi határidő
lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között,
úgy az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva, vagy olvasható
kézírással kitöltve, lapozhatóan, zsinórral összefűzve kell benyújtani. A zsinór
összekötésénél keletkező csomót matricával az ajánlat első, vagy hátsó
lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetve az aláírás legalább
egy része a matricán legyen. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell
ellátni, amely eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő az
információt tartalmazó oldalakat oldalszámozni folyamatosan, az üres
oldalakat nem kell oldalszámozni, de lehet. Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a „/A” „/B” oldalszám) is elfogadja, ha
a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen beazonosítható. A
címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet oldalszámozni.
Ajánlattevőnek a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikusan, jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban (az eredeti ajánlat
beszkennelve) is csatolni kell CD-n vagy más adathordozón az ajánlathoz. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatnak teljes egészében meg kell egyeznie a
papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban arról, hogy az elektronikusan
benyújtott ajánlat teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott
eredeti ajánlattal.
26. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást
megindító felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. Az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

V.5) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2013/01/10 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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Hivatalos név:
Bódis Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Deák Ferenc út 9.
Város/Község
Balassagyarmat

Postai
irányítószám:
2660

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Bódis Ügyvédi Iroda
Címzett:
dr. Demus Zsuzsanna

Telefon:
+36/35-500-327

E-mail:
ugyved@bodispal.hu

Fax:
+36/35-500-329

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS

KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK

BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Bódis Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Deák Ferenc út 9.
Város/Község
Balassagyarmat

Postai
irányítószám:
2660

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Bódis Ügyvédi Iroda
Címzett:
dr. Demus Zsuzsanna

Telefon:
+36/35-500-327

E-mail:
ugyved@bodispal.hu

Fax:
+36/35-500-329

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS

KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL

BENYÚJTANI
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Hivatalos név:
Bódis Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Deák Ferenc út 9.
Város/Község
Balassagyarmat

Postai
irányítószám:
2660

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Bódis Ügyvédi Iroda
Címzett:
dr. Demus Zsuzsanna

Telefon:
+36/35-500-327

E-mail:
ugyved@bodispal.hu

Fax:
+36/35-500-329

Internetcím (URL):
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:
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1) RÖVID

MEGHATÁROZÁS:

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI S ZÓJEGYZÉK (CPV)

3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

VAGY
KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
SZERZŐDÉS

IDŐTARTAMÁRA

IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

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