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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258509-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése
2013/S 149-258509
Ajánlati/részvételi felhívás
Építési beruházás
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15935
Városház tér 8.
Címzett: Dr. Batta Angéla
3525 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 46512700
E-mail: battaa@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/
További információ a következő címen szerezhető be:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Németh Xénia
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: nemeth@eszker.eu
Fax: +36 17896943
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
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Címzett: Zelenay Krisztina
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Környezetvédelem

I.4)

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

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

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
munkák elvégzése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 3527 Miskolc, József Attila út 65. - 4752/4 hrsz.
3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz.
NUTS-kód HU311

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
munkák elvégzése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45222100, 45213250, 45111291, 45233127, 71320000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

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

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
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„Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
munkák elvégzése FIDIC SÁRGA Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.
Az Ajánlatkérő által gesztor Önkormányzatként képviselt Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése keretén belül az alábbi hulladékkezelő létesítmények kiépítésére kerül sor a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt részeként:
— Hejőpapi mechanikai előkezelő mű,
— Hejőpapi hulladéktároló szín,
— Miskolc, hulladéktároló szín.
A Hejőpapiban kiépítendő mechanikai-optikai előkezelő mű célja, hogy a begyűjtésre kerülő kevert települési
hulladékoknak mechanikai-optikai hulladékkezelő módszerek alkalmazásával történő előkezelésével a
hasznosítható hulladék minél nagyobb hányadát válassza le.
A leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok a következők:
— ferromágneses fémek,
— színes fémek (pl. Al), kompozitok,
— papír, csomagolási papír, karton,
— PE fólia,
— PET,
— PP / HDPE,
— könnyű frakció maradéka, (továbbiakban RDF),
— egyéb hasznosítható frakciók Vállalkozó ajánlatának megfelelően.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció és a Megrendelő
követelményeit tartalmazó 3. kötet, az egyösszegű ajánlati ár bontását tartalmó 4. kötet és az indikatív
tervdokumentációt tartalmazó 5. kötet tartalmazza.
Az építési munkák (indikatív terv) főbb tájékoztató mennyiségei a következők szerint alakulnak:
Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű (indikatív tervdokumentáció):
— humuszmentés,
— 3 technológiai részre osztott (feladás, feldolgozás, végtermék leválasztása) acél tartószerkezetű csarnok,
trapézlemezes borítással 90 m x 42 m = 3780 m²-es névleges alapterülettel, attikával, 10 db 500/600-as ipari
kapuval, kezelő irodával, mely melegedőként is funkcionál,
— csarnokon belül, csiszolt-simított, a telepítésre és a jellemző hulladékszállító és alkalmazásra kerülő
munkagépek által okozott terheléshez tervezett dilatált beton burkolat,
— ivóvíz ellátás kiépítése a csarnokon belüli irodában építési engedély előírásai alapján, a meglévő
vízgépházról történő lecsatlakozással, vagy új kút és víztisztítási technológia létesítésével,
— csarnokon belüli fogadó tér csurgalékvíz gyűjtés és elvezetés kiépítése, gyűjtő akna csarnokon kívüli
telepítése,
— acél tartószerkezetű fedett szín leválogatott anyagok átmeneti tárolására 100,74 m² névleges
alapterülettel,
— belső világítás, csarnok körülő térvilágítás és csarnok külső világítás kiépítése,
— beton térburkolat csarnok körül 2185 m²,
— aszfalt térburkolat 3791 m²,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, árokkal, folyókákkal és átemelő aknával,
— tűzvédelmi rendszer kiépítés 450 m³ tüzivíz tározóval és 6 db csarnokon belül elhelyezett tűzcsappal, 24
db hő és füstelvezető kupolával vagy területileg illetékes tűzoltóság által engedélyezett ekvivalens tűvédelmi
rendszerrel,
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— középfeszültségű méréssel kiépített transzformátor kiépítése,
— mechanikai-optikai elven működő hulladékelőkezelű technológia telepítése és próbaüzeme,
— telepen belüli csatlakozás a meglévő úthálózathoz.
Hejőpapi tároló szín:
— humuszmentés,
— acél tartószerkezetű, trapézlemezes fedésű, 408 m² hasznos alapterülető három oldalról fedett tárolószín,
— 1,5 m-es beton lábazat, beton padlóburkolattal,
— rövidebb oldal 2 db 5,5 m-es, hosszabbik oldal 6 db 6,0 m-es raszterrel,
— tiszta belmagasság min 5,0 m,
— tárolószínen belüli világítás kiépítése,
— acél hágcsó kiépítése,
— körbejerást biztosító burkolat kiépítése,
— övárkon átjárást lehetővé tevő, teljes hosszában munkagéppel átjárható rács kiépítése,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Miskolc tároló szín:
— aszfalt burkolat bontása,
— 48,55 m x 11,70 m névleges területű három oldalról fedett, acélszerkezetű, trapézlemezes burkolatú
tárolószín,
— min. 5,0 m tiszta belmagasság,
— min. 1,0 m magas beton lábazata,
— beton térburkolat a tárolószín területén belül.
— csapadékvíz gyűjtés és elvezetés kialakítása tárolószínen és az érintett környező burkolatoknál.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott három létesítmény kiviteli és megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése
a hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Vállalkozó feladata
továbbá a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint a csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő rendszerre vonatkozó
vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk összeállítása, a kivitelezést követően a vízjogi üzemeltetési
engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése. A megvalósulási, vízjogi üzemeltetési
engedély felülvizsgálati dokumentáció összeállítása során engedélyesként az Üzemeltetőt kell megnevezni.
Vállalkozónak a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ területére tervezett transzformátor
vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóságánál a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12-13. § alapján engedélyezési eljárást is le kell folytatnia,
továbbá össze kell állítania a használatbavételhez szükséges engedélykérő dokumentációt.
Kivitelezési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott létesítményeknek az 1997. évi LXXVIII Tv. és a végrehajtására kiadott
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, továbbá a kivitelezés időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti
első osztályú, hiánytalan kivitelezése a tender dokumentáció, a megkötésre kerülő szerződés, a 3. kötet
előírásai és Vállalkozó ajánlata alapján.
Régészeti feltárás: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Hejőpapi 073/6 hrsz. nyilvántartott régészeti
lelőhely, ezért a hatályos jogi szabályozás (módosított 393/2012. Korm. rendelet) alapján Előzetes Régészeti
Dokumentáció Elkészítése (ERD) szükséges. Az ERD készítés során tisztázásra kerül az esetleges lelőhely
kiterjedése, a beavatkozási területre eső teljes rétegsor, a szükséges megelőző feltárás mértéke. A ERD
készítés költségeit Megrendelő viseli. Megrendelő az ERD készítést jelen beszerzéstől függetlenül végzi a
munkaterület átdásáig. Miskolc 4752/4 hrsz. esetében beépített (burkolt felülettel ellátott) területen kerül sor, a
terület nem nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért régészeti feltárást az illetékes Hatóság nem írt elő.
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Vállalkozó köteles továbbá próbaüzemet lefolytatni a dokumentációban megadottak szerint.
A becsült érték tájékoztató jellegű. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A becsült érték 99 761 000 HUF feltételes összeget tartamaz. A feltételes összeg felhasználhatóságát
a közbeszerzési eljárás során kiadásra kerülő dokumentáció és az annak részeként kiadásra kerülő
szerződéstervezet részletezi.
Az építési beruházással összefüggésben elvárt részletes követelményeket és elvárásokat az ajánlattételi
dokumentáció (terv-dokumentáció) tartalmazza.
A projekt nem elszámolható feladatot nem tartalmaz.
Becsült érték áfa nélkül: 2 098 701 000 HUF
II.2.2)

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

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 364 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó
egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének
felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az egyösszegű nettó ajánlati ár 15 %-a. amennyiben a szerződés teljesítése a
vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó
által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a
Megrendelő által gyakorolt elállás ill. felmondás, vagy a jelen szerződésben meghatározott, vagy a Vállalkozó
ajánlatában vállalt bármely feladat nemteljesítése miatti elállás ill. felmondás esetén.
Hibás teljesítési kötbér: egyösszegű nettó ajánlati ár 0,2 %-a/nap a hiba kijavításáig, de max. 30 napig.
A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha az üzemeltetés első három üzemévének a végén a szerződés tárgyát
képező Létesítmény ténylegesen felmerült villamos energia felhasználása meghaladja az ezen időszakra, a
Vállalkozó ajánlatában meghatározottakat. A kötbérszámítást a dokumentáció (szerződéses megállapodás)
tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: a nettó ajánlati ár 5 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása)
szerinti formában. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A
teljesítési biztosítéknak Létesítmény átadás-ávételi igazolásában megjelölt hiányok teljesítését és a hibák
kijavítását követően az erre vonatkozó Mérnök által kiadásra kerülő igazolás a műszaki átadás átvételt követő
30. napig marad hatályban.
Jótállási igények teljesítésére vonatkozó (jólteljesítési) biztosíték: a nettó ajánlati ár 2 %-a, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A jótállási idő kezdő időpontjában (teljesítés
időpontja, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő (36
hónap) végét követő 40. napig kell érvényben maradnia.
Jótállás: 36 hónap.
Előlegvisszafizetési biztosíték összege: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték az igényelt
előleg visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével (azzal, hogy az
ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás

02/08/2013
S149
http://ted.europa.eu/TED

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

5/20

HL/S S149
02/08/2013
258509-2013-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/20

kötelezettsége alól), amely legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű
lehet. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának
időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele
(vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése).
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a teljesítési, jóteljesítési és
előleg-visszafizetési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre az Ajánlatkérő, illetve az előlegvisszafizetési biztosítékot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő
az előleg lehetőségével élni kíván.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő fenti biztosítékokat (leszámítva az előleg-visszafizetési biztosítékot) átutalással
kívánja rendelkezésre bocsájtani, úgy Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700086-42689106-57200000
számú számlájára utalja a biztosíték összegét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció (szerződéstervezet)
rögzíti.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az Ajánlatkérő együttesen
finanszírozza a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 kódszámú pályázatra kötött Támogatási Szerződéssel
összhangban. A támogatási intenzitás: 85,160921 %. A támogatási intenzitás változása a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség határozata alapján lehetséges.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg
kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57. § (1) és (1b)(1g) bekezdései alapján, a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a
erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1)
bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 12. § (2)
bekezdése értelmében az előleg kifizetése több részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület
átadását követő 15 napon belül ajánlatkérő kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni. Megbízottnak az
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel
történő elszámolás részletszabályait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozza meg. Az előleg igénylésének
és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon
történő teljesítése.
A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 130. § (1), (3), (5)-(6)
bekezdéseinek, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdéseinek megfelelően, a projekt előrehaladásával összhangban 30 naponta (minimum számlázható
összeg a teljes ajánlati ár 5 %-a), a Mérnök által teljesítésigazolással igazolt teljesítéssel arányosan, a
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei kézhezvételét követően, szállítói
finanszírozással, átutalással kerül kiegyenlítésre a KEOP Közreműködő Szervezet által, figyelembe véve a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő szállítói finanszírozással fizeti
meg, vagyis a benyújtott számla nettó ellenértékének 14,839079 %-át és a számla ÁFA tartamát fizeti meg
Ajánlatkérő a Kbt. 130. § rendelkezéseinek megfelelően, a számla nettó értékének 85,160921 %-át pedig a
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.) mint Közreműködő
Szervezet fizeti meg, ugyancsak a Kbt. 130. §-a alapján. Az egyes számlákhoz csatolni kell a Mérnök által
leigazolt, kiállított teljesítésigazolást is.
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A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételének időpontja.
A végszámla mértéke nem haladhatja meg a szerződés áfa nélkül számított értékének 30 %-át.
Az ajánlatba becsatolt tervezett pénzügyi ütemterv szerződéskötéskor illetőleg a kivitelezés során folyamatosan
aktualizálásra kerül a Mérnökön keresztül, azzal, hogy a pénzügyi ütemterv nem része a szerződésnek.
Vállalkozó indikatív pénzügyi ütemtervének megfelelően, de legfeljebb 30 naponta kezdeményezhet
számla benyújtást az ÁSZF 1.1.4.12 [„Kimutatás”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint, a fizikai
előrehaladás százalékának megfelelő összeg erejéig, rövidebb időszakra vonatkozó Kimutatás benyújtásra
nem engedélyezett. Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mémökkel közösen aktualizálja minden
Kimutatás benyújtása előtt. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át az Ajánlatkérő nevében eljáró
Mérnök ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7]
kibocsátására kerülhet sor.
Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A vonatkozó egyéb rendelkezések, jogszabályok:
— 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;
— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól;
— 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről;
— 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art. 36/A. §);
— 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. törvény államháztartásról;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
— 1997. évi LXXVIIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
— 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól;
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását de közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Nyertes ajánlattevőnek az elővigyázatosság elvének figyelembe
vételével az alábbi környezetvédelmi előírásokat (zöld szempontok) és esélyegyenlőségi előírásokat kell
betartania:
— Vállalkozó a kialakítandó zöldfelületek során köteles őshonos növényfajokat telepíteni.
— A projekt kivitelezéséhez szükséges anyagokat - amennyiben lehetséges - helyi termelőktől és gyártóktól kell
beszerezni.
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— A másodnyersanyagok felhasználásának biztosítása érdekében a kivitelezési során elvárt követelményként
szerepel a másodlagos alapanyagok 20 %-os felhasználása sóder, zúzott kő kiváltására.
— Amennyiben lehetséges, a projekt megvalósítása során az egyeztetések végrehajtására nem személyesen
kerül sor, csökkentendő az utazások számát.
— Az egyeztetések, megbeszélések dokumentálására lehetőség szerint elektronikus úton kerül sor a papír
felhasználás csökkentésének érdekében.
— A tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata kötelező, két oldalas nyomtatással
— A jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása kötelező,
amennyiben a terjedelem ezt lehetővé teszi, csökkentendő a szükségtelen papír felhasználást.
— Nyertes Ajánlattevő köteles a kivitelezés hatásterületét minimalizálni, erre vonatkozó intézkedéseit az általa
elkészített kiviteli tervdokumentációban köteles bemutatni, melyet a lebonyolítást felügyelő Mérnök ellenőriz. Az
intézkedéseknek érinteniük kell többek között az anyag szállítási útvonal optimalizálását, a zaj, por és hulladék
keletkezésének minimalizálását és megfelelő kezelését.
— A kivitelezés keretén belül közhasznú foglalkoztatási programelemként legalább 2 fő tartósan munkanélküli
személy alkalmazása elvárt, a szerződés szerinti kezdési időponttól az átadás-átvételi igazolás kiadásáig.
Egyéb:
— A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti
minőségirányítási tanúsítvány és az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) rendszerszabvány szerinti
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az
Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása.
Kérjük ajánlattevőket, (közös ajánlattevők esetében elegendő, ha valamelyik tag) hogy ajánlatukhoz csatolják
a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási- és az MSZ 28001:2008
(BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítványát,
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá
az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait.
— Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozó MSZ
EN ISO 9001:2009 minőségirányítási- és az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi
egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti, vagy azokkal egyenértékű érvényes
tanúsítványokkal vagy leírásokkal. A fenti előírásnak való nem megfelelés esetén Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján jár el.
— A szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek
szerződéses feltételei elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és
mérnöki létesítményekhez”, 2011. évi magyar nyelvű kiadás) rendelkezései alkalmazandók a dokumentációban
meghatározott különleges feltételeknek megfelelően.
III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d),
továbbá f) pontjának hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
A Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint, aki nem szerepel
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az Étv. (1997. évi LXXVIIII. törvény) szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja).
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §
foglaltak szerint kell igazolna, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
— Az Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
— Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok
esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az
ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - 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 a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja esetében Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők vonatkozásában ellenőrzi az Étv. (1997. évi LXXVIIII. törvény) szerinti, építőipari
tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplést, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában történő szereplést (feltéve, hogy a letelepedés
szerinti ország joga az előírja).
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.5.23.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Kizáró okok fenn nem állását - nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési
Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján
szükséges igazolni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem
állását, Ajánlattevők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal
kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő csatolja a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó
nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
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— a pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
— volt-e a pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban az ajánlati
felhívás feladásának napjáig 30 napot meghaladó sorban állás.
P/2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóját (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét), kiegészítő mellékletek
nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető úgy a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
P/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a jelen közbeszerzés tárgya
(hulladékgazdálkodási létesítmény megvalósítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről
szóló nyilatkozatot.
A P/2. és P/3 pontok tekintetében felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdésére.
A 310/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1. Bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban az ajánlati felhívás feladásának napjáig 30 napot meghaladó sorban állás volt, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. (A sorba állításra vonatkozó jogszabály: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontja)
P/2. Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
lezárt üzleti év során egynél többször negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodási létesítmény megvalósítása) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia
az 1 200 000 000 HUF összeget (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése).
P/3. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben elért teljes általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó 1 700 000 000 HUF-ot, illetve ugyanezen
időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladékgazdálkodási létesítmény megvalósítása)
munkákból származó ÁFA nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a minimum nettó
1 200 000 000 HUF-ot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P/3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, a P/1. és P/2. pontban meghatározott követeményeknek elegendő, ha közülük
egy felel meg..
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni. A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban
kérjük csatolni.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített és átadás-átvétellel lezárult
építési beruházásait a szerződést kötő másik fél által adott - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdésben megadott tartalom szerinti- igazolással. A referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel
teljesülésének ki kell derülnie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt
alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői, vagy alvállalkozói
teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként, alvállalkozóként
saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét naturáliban és/vagy %-ban).
Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a
refercniaigazolás nem állítható ki az egyes ajénlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az
ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségválllalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15
%-ot.
M/2. Mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltségeket.
Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén a gépek nyilvántartási számát is tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozat, bérelt vagy más jogcímen rendelkezésre álló eszköz(ök) esetén - az előzőeken felül mindkét fél által
aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.
M/3. Mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azokat a
szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöket - megnevezésük, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az
alábbiak szerint:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik
szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
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— a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
Ajánlatkérő az M/3. alkalmassági feltételben előírt magyarországi letelepedésű szakemberek esetében előírt
szakértői jogosultság meglétét a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (mmk.hu) található névjegyzékből ellenőrzi.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson
keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel
(M/3. alkalmassági feltételben előírt) egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű
fordítását kell csatolni.
Nem magyarországi letelepedésű szakemberek esetében ajánlattevő nyilatkozatát csatolni kell
arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai
regisztrációjáról.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és az ajánlattevő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.
M/4. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi
vezetési rendszer tanúsítvány vagy az egyenértékű dokumentumok - beleértve a környezetvédelmi vezetési
rendszer tanúsítvány mellett az azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírását is - (Kr. 15. § (2) bek.
f) pont) egyszerű másolatával igazolható.
A 310/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban átadás-átvétellel lezárva nem
teljesített az alábbi feltételeknek megfelelő szerződéseket:
— legalább 1 darab hulladékkezelő ipari csarnok építésére irányuló referenciával, amely legalább 2500 m²
alapterületű,
— legalább 1 darab mechanikai hulladék előkezelő kivitelezésére irányuló teljesítésel, mely magába foglalt
hulladékfeldolgozó-technológia építési munkákat, valamint tüzivíz tározó medence építési munkákat is,
— legalább a hirdetmény feladásáig befejezett 1 db kevert települési szilárdhulladék feloldgozó sor, amely
a következő szállított gépeket tartalmazza: előaprító, rosta, fajsúly szerinti szeparátor, optikai válogató, nem
Fe fémleválasztó, utóaprító, legalább 15 db szállítószalag, központi vezérlés. A referenciának magában kell
foglalnia a feldolgozó sor tervezését, szállítását és beüzemelését. A feldolgozó sor legalább 25 t/l input anyag
feldolgozási kapacitással kell, hogy rendelkezzen.
M/2. Az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel, berendezésekkel, ill. műszaki
felszereltséggel:
a) legalább 1 db min. 20 tonnás, billenőplatós tehergépjármű;
b) legalább 3 db min. 10 tonnás billenőplatós tehergépjármű;
c) legalább 2 db min. 1,4 m³-es homlokrakodó;
d) legalább 2 db legalább 0,5 m³-es hidraulikus kotró;
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e) legalább 2 db legalább 80 kW teljesítményű lánctalpas dózer;
f) legalább 1 db, egyenként 3x35 A mobil áramfejlesztő.
M/3. Ha együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel:
a) Vállalkozó képviselője (1 fő), aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel,
— minimum 2 éves kivitelezési szakmai gyakorlattal hulladékkezelési projektek területén,
— 2 éves szakmai gyakorlat FIDIC szerződéses munkában..
b) Minőségbiztosításért felelős vezető (1 fő), aki rendelkezik:
— felsőfokú végzettséggel,
— legalább 3 éves, minőségbiztosításban, minőségirányítás területén szerzett szakmai gyakorlattal.
c) Létesítménytervező (1 fő), aki rendelkezik:
— környezetmérnöki tervezés (KB-T) területén korlátlan tervező jogosultsággal,
— hulladékgazdálkodás területén a jogosultság megszerzését követő minimum 3 éves szakmai gyakorlattal.
d) Szakági tervezők:
— akik korlátozás nélküli tervezői jogosultsággal rendelkeznek,
— szakágak mellett feltüntetett létszám biztosítása alkalmassági minimumkövetelmény:
-- építész vezető tervező /É-1/ (1 fő),
-- vízimérnöki tervező /VZ-T/ (1 fő),
-- tartószerkezeti tervező /T-T/ (1 fő),
-- villamosmérnöki tervező /V-T/ (1 fő),
-- közlekedési építőmérnöki tervező /KÉ-T/ (1 fő).
Egy szakági tervezőt több, d) bekezdés szerinti pozícióba is jelölhető, azonban a bekezdésben meghatározott
követelmények teljesítéséhez minimum 4 fő szakember rendelkezésre állása szükséges.
e) Felelős műszaki vezetők:
— akik szakmai gyakorlattal rendelkeznek a FIDIC szerződéses feltételek szerinti munkákban,
— akik az illetékes magyar felügyeleti intézmény által vezetett Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben
szerepelnek (érvényes tagsággal rendelkeznek),
— a kategóriák mellett feltüntetett létszám biztosítása alkalmassági minimumkövetelmény:
-- MV-ÉP/A (1 fő),
-- MV-VZ/A (1 fő),
-- MV-KÉ/A (1 fő).
Egy felelős műszaki vezetőt több, e) bekezdés szerinti pozícióba is jelölhető, azonban a bekezdésben
meghatározott követelmények teljesítéséhez minimum 2 fő szakember rendelkezésre állása szükséges.
f) Gépészmérnök (1 fő), aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel,
— hulladékgazdálkodási gépek, járművek üzemeltetése és/vagy karbantartása területén szerzett minimum 2
éves szakmai gyakorlattal.
Egy szakember egyidejűleg legfeljebb 3 pozícióra jelölhető, figyelembe véve a d) és e) pontokban
rögzítetteket.
Az M/3 c)-e) pontokban felsorolt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat elfogadja ajánlatkérő, illetve a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve
a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időt elfogadja ajánlatkérő. Az M/3 c) pont második francia
bekezdésében előírt gyakorlati idő ebben az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időhöz hozzáadódik.
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M/4. ha együttesen nem rendelkeznek MSZ EN ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy a Kr. 17. § (3) bekezdése
szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (Kb. 55. § (4) bekezdése).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF).. Súlyszám 70
2. A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos teljesítmény igénye (kW).
Súlyszám 15
3. Megvalósítás időtartama (a felhívásban szereplő 364 napnál rövidebb időtartam, de legkevesebb 330 nap).
Súlyszám 15

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.9.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 70 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő a dokumentáció térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére. A dokumentáció nettó 70000 HUF-os ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése
szerinti szervezetnek kell megfizetnie az összegezés megküldése és a szerződéskötés időpontja között. A
dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződéskötés feltétele.
A dokumentáció ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek átutalással kell megfizetnie
az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú
számlájára.
Az átutalás közlemény rovatába a "Miskolc KEOP-1.1.1 - kivitelezés" hivatkozást szükséges feltüntetni.
Készpénzes fizetés nem lehetséges.
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IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.9.2013 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.9.2013 - 10:00
Hely:
ÉSZ-KER Kft. tárgyaló helyisége (1026 Budapest, Pasaréti út 83.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (3)-(4), (6) bekezdésében foglaltak
szerint.

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

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési
rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 kódszámú projekt.

VI.3)

További információk
VI.3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart ajánlattevők számára.
VI.3.2. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
VI.3.3. Ajánlatok benyújtása:
Helye: ÉSZ-KER Kft. titkársága (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, mely megkerülése
nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt az épületbe való bejutás több
percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor kalkuláljanak Ajánlattevők. Az esetleges ebből eredő
késedelem Ajánlattevőt terheli, tekintettel a fenti figyelemfelhívásra.
Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
VI.3.4. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a)
és b) pontjára. A nyilatkozatokat - adott esetben - nemleges tartalommal is meg kell adni.
VI.3.5. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § alapján ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania:
— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni.
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— Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges.
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
— Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
— Az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell
jelölni, hogy az az eredeti.
— Az ajánlat eredeti példányát - teljes terjedelemben - scannelve, elektronikus adathordozón (CD, DVD,
Pendrive, stb.) is be kell nyújtani, 3 példányban.
— Az ajánlatok csomagolására és címzésére vonatkozó követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
VI.3.7. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
VI.3.8. A dokumentáció átvétele: az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, az
másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell
vennie (Kbt. 49. § (6) bekezdés). Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető
személyesen ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) titkárságán munkanapokon előre egyeztetett
időpontban 10.00-15.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig; illetve
az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe. A
dokumentáció és átvétele feltétele az eljárásban való részvételnek Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a
dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét.
VI.3.9. Az ajánlathoz csatolni kell:
— Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.
§).
VI.3.10. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 20
000 000 HUF (húszmillió forint). Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel
nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben
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nyújtják, úgy azt “Miskolc - KEOP 1.1.1. kivitelezés” megjelöléssel, az ajánlatkérő CIB Bank Zrt-nél vezetett
10700086-42689106-57200000. számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi
határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték
összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles
másolati példányát az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül zárt borítékban. Amennyiben
ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben
jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték
összegét visszautalni.
VI.3.11. Közös ajánlattétel: Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a Kbt. 25. §-ában foglaltakat és az alábbiakat:
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon személyt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a
közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére
egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
VI.3.12. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1-100.
A ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszerei a következők:
1-3. bírálati szempont tekintetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám;
2012.6.1.) III. /A/1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
További részletes információk a dokumentációban foglaltak szerint.
Amennyiben a pontok kiosztása során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi
figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 330 nap, az ennél rövidebb
megajánlásokat ajánlatkérő plusz ponttal nem értékeli. A 364 napnál hosszabb megajánlást tartalmazó ajánlatot
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
VI.3.13. Az ajánlatkérő 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), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
VI.3.14. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.
VI.3.15. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont P/1. alpontjában foglaltak esetén, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámoló
közzétételét, akkor Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nemzeti joga szerint nem köteles
a közzétételre, és egyúttal nyilatkozzon az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményére
vonatkozóan.
VI.3.16. Építés-szerelési biztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján
a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan legalább nettó 100 000 000
HUF/év és 50 000 000 HUF/kár mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó közbeszerzés
tárgyára vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítással, ami a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő
hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra
is.
VI.3.17. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának komplexitására és értékére tekintettel szigorúbb szabályokat
határoz meg, mint a minősített ajánlattevői követelményrendszer. Azon alkalmassági követelmények
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megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.) P.1., P.2., P.3. és III.2.3. pont) M.1., M.2., M.3. és M.4.
VI.3.18. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás és dokumentáció ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt
eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
VI.3.19. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő (CET) szerint értendő.
VI.3.20. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében 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 az ajánlati felhívás feladásának napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
VI.3.21. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen
vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített fordítását
kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 36. § (3) bekezdése).
VI.3.22. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdés alapján, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be és megítélt támogatással, illetve aláírt támogatási szerződéssel
rendelkezik.
VI.3.23. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.3.24. Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a
teljesítési, jóteljesítési, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása
tekintetében.
VI.3.25. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-a alapján nyújt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget
azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő
nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
VI.3.26. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
VI.3.27. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező,
szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára
átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
VI.3.28. Feltételes összeg: ajánlatkérő 99 761 000 HUF feltételes összeget biztosít. A feltételes összeg
igénybevételének részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A feltételes összeg nem képezi az
Ajánlattevő által 1. bírálati szempontra adott nettó ajánlati ár részét.
VI.3.29. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen
megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
VI.3.30. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
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VI.3.31. Szakmai ajánlat: ajánlattevőnek ajánlata részeként Szakmai ajánlatot kell készítenie a
dokumentációban meghatározott tartalommal, mely nem bírálati szempont.
VI.3.32. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy
részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.
VI.3.33. Ajánlattevőnek a saját szervezetére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet (továbbiakban: ET)
kell készítenie a vonatkozó jogszabályok és a pályázati útmutató, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján található Esélyegyenlőségi Útmutató alapján. Az ET-nek meg kell felelnie a pályázati felhívásnak
és útmutatónak, különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található előírásoknak és
Esélyegyenlőségi Útmutatónak. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés lezárásáig érvényes ET-vel kell
rendelkezni.
VI.3.34. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlatát a felhívás, az ajánlati dokumentáció, a
környezetvédelmi engedély, a vízjogi létesítési engedély és az egyéb hatósági engedélyek valamint a helyszín
és a körülmények alapos ismeretében tette meg, valamint tudomásul vette az ajánlatkérő felhívását az ár- és
belvíz megjelenésének lehetőségéből, továbbá a talajrétegezettség és talajvízszint változásából.
VI.3.35. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege azonos az Ajánlati
Ár (nyertes ajánlattevő megajánlása) és feltételes összeg együttes összegével.
VI.3.36. A felhívás III.2.3) pont alkalmassági előírás tekintetében a szakemberek esetében a jogosultságok
vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is.
VI.3.37. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány
képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak
Acrobat Reader programmal olvasható .PDF kiterjesztésű formátumban kell lennie, lehetőség szerint egyetlen
fájlban, de maximum 30 oldalanként önálló fájlban. Amennyiben az eredeti, illetve másolat, valamint az
elektronikus adathordozün beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány
szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
VI.3.38. A jelen felhívás II.3. pontjában szereplő határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely
tartalmazza az 1 hónap próbaüzemet.
VI.3.39. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívésan vagy a dokumentécióban előírt igazolás helyett a
Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, és az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek a közbeszeruési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
VI.3.40. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdésének
megfelelően.
VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
31.7.2013
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