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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414700-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Miskolc: Mérnöki szolgáltatások
2012/S 250-414700
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Városház tér 8.
Címzett: Dr. Kriza Ákos
3525 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 46512700
E-mail: minkom@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/
További információ a következő címen szerezhető be:
Matrix Audit Kft.
Poroszlay u. 27.
Címzett: Salánki Andrea
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 52502554
E-mail: salanki.andrea@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Matrix Audit Kft.
Poroszlay u. 27.
Címzett: Salánki Andrea
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 52502554
E-mail: salanki.andrea@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Matrix Audit Kft.
Poroszlay u. 27.
Címzett: Salánki Andrea
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4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 525025504
E-mail: salanki.andrea@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

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:
Megbízási szerződés „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése
- KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001” című pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátása

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország, Miskolc és Hejőpapi vonzáskörzete.
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
Megbízási szerződés „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése
- KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001” című pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátására

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71300000

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:
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
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- A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése - KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001” című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli
felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok (Üzemek, telepek
és tervezési-építési projektek szerződéses feltételei,Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint
vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás,
2011. szeptember - sárga FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során;
- A Projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi
előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése;
- A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és
azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt;
- A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az
adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése;
- A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi
képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával),jogtanácsossal, projekt menedzsment szervezettel
- A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk elkészítésében,
valamint a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel;
- Az eszközbeszerzési szerződés felügyelete, a beszerzendő eszközök leszállításának ellenőrzése;
- Ellenőrzi, hogy a kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások teljesültek e kivitelező részéről.
A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.1.1/
B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Projekt
földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok figyelembevételével kell teljesíteni!
A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök:
(A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek)
Létesítmény, eszközök Darab Kapacitás Kapacitás mennyisége
Házi komposztáló edényzet 5000 5000 db
Újrahasználati központ 3 3 db
Válogató 2 2 csarnok, db
Előkezelő (mechanikai) 1 53 000 kapacitás, t
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök
Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjtéshez (csomagolási hulladékhoz)6 6 db
Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjtéshez (zöldhulladékhoz)
2 2 db
Edényzetek házhoz menő szelektív gyűjtéshez kiosztásra 35 000 35 000 db
Lerakó kapacitás kihasználtságának növelését szolgáló eszközök
Teleszkópos rakodó (mechanikai előkezelő) 1 1 db
Gumikerekes homlokrakodó (mechanikai előkezelő) 1 1 db
Targonca (mechanikai előkezelő) 1 1 db
Rakodókanalas dózer (depónia) 1 1 db
Gumikerekes homlokrakodó (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz)
1 1 db
Targonca (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz) 1 1 db
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
A Kivitelezési szakasz tervezett nettó beruházási összköltsége, melyhez a FIDIC mérnöki feladatok
kapcsolódnak: 1 998 940 000 Ft
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Az eszközbeszerzés nettó értéke, melyhez a FIDIC mérnöki feladatok kapcsolódnak: 699 500 000 Ft
Becsült érték áfa nélkül: 39 100 000 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
Az időtartam hónapban: 53 (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 FIDIC szerződéses feltételeiben és a műszaki leírásban meghatározott feladatok
késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden napja után minimum a nettó "Egyösszegű Ajánlati Ár" 0,1
%/nap. Kötbérmaximum 15 % lehet.
Teljesítési biztosíték: melynek mértéke a nettó "Egyösszegű Ajánlati Ár" 5 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapján teljesíthető.
A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötés időpontjában történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár elszámolható részének akkora %, amekkora
összegű előleget kért Ajánlattevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelően
(legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30%-a), a Kbt. 126.§ (6) bekezdés szerinti formában
(ajánlattevő választása szerint), a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése alapján.
Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani, nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előleg
visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásakor rendelkezésre bocsátja.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az Ajánlatkérő saját forrásaiból
történik.
A támogatás szempontjából elszámolható költség összegéig a nettó megbízási díj 73,069588 %-a Európai
Unió és Magyar Állami Költségvetési támogatásból, 26,930412 %-a pedig önkormányzati önrészből kerül
finanszírozásra.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján Ajánlattevő jogosult a szerződés
elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére.
Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű,
az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. Szállítói előleg biztosítékaként
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének
vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt
kezesség is elfogadható.
Ajánlattevő az előleg-visszafizetési biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban történő igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani az Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Szállítói
előleg kizárólag az NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében
folyósítható.
A szállítói előleget az Ajánlattevő - az előlegbekérő okirat benyújtásával - közvetlenül a KSZ-től igényelheti az
Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
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előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az Ajánlatkérő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A KSZ az Ajánlatkérő, illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a
szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.
A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon
belül folyósítani az Ajánlattevő részére.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával
összhangban felhasználni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Forint.
Fizetési ütemezés:
Ajánlattevőnek a szerződése teljesítése alatt minden naptári negyedév végén van lehetősége rész-számla
kiállítására. Ezen számla értéke az építés beruházás készültségének és az eszközbeszerzés teljesülésének
százalékos értékéhez igazodik, azaz minden naptári negyedév végén a Mérnök szerződés „Ajánlati Ár"-ának
(megbízási díj) annyi százalékáról állítható ki a számla, ahány százalékos készültségen áll az építés beruházási
kivitelezési munka és az eszközbeszerzés. Részszámla addig állítható ki amíg a rész-számlák összege el nem
éri a 90 %-ot, a maradék 10 % a végszámla összege, mely a sikeres műszaki átadás-átvétel és a zárójelentés
elkészítését követően állítható ki.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő (Kbt. 130.§ (3)
bekezdés szerint Közreműködő Szervezet) általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerülnek
kiegyenlítésre, szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet által, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Kbt. 130.§, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §.
A Szerződés időtartama, a szerződéskötéstől számított 53 hónap, mely magába foglalja a 36 hónap
rendelkezésre állást is (kivitelezés jótállási időszaka).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Projekttel kapcsolatban előfordulhatnak csúszások, késedelmek, vagy
esetleges előteljesítés, de ezen események nem minősülnek szerződésmódosításnak, illetve az esetleges
csúszások, késedelmek okán költségnövekedés nem számolható el.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a
közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Környezettudatos beszerzés alkalmazása (Zöld beszerzés):
- Amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások
számát, figyelembe véve a kivitelezési tevékenység folyamatos jelenlétet igénylő folyamatait, az ellenőrzési
feladatok és koordinációk igényeit
- Egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton történnek a papír felhasználás csökkentésének érdekében
- Tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint két oldalas nyomtatással
- Jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
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1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az
56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.- 11.§-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 56.§-ában
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt.
A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Kr. 10. §
a)-b) pontjainak megfelelően az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint:
- ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
- 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. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében kérjük figyelembe venni - a Közbeszerzési Hatóság által
(KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) közétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóban foglaltakat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem
régebbi keltezésűnek kell lennie.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a 310/2011. (XII.23. )
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot (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 jelzőszáma(i),
- Bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
- Volt-e bármilyen mértékű sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban, ha igen
ennek időpontja és időtartama.
P.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia
kell az előző 3 év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
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A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodás komplex fejlesztését
célzó beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az előírt időszakról szóló beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a
beszámoló csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
P.3. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 év teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(hulladékgazdálkodás komplex fejlesztését célzó beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése) származóáltalános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosítás
fennálásáról szóló igazolás csatolása.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a P.2 és P.3 pontok tekintetében a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet
14. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi
pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg,
ha:
P.1. bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik bankszámláján az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
(Ajánlatkérő a „sorban állás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.)
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti
évek közül egynél többször negatív volt.
A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevőnek a működése ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodás komplex fejlesztését célzó beruházás lebonyolítása és
műszaki ellenőrzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 45 000 000
HUF-ot.
P.3.
a) Az ajánlattevő által az előző 3 évben elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el az 50 000 000 HUFot.
b) Az ajánlattevő által az előző 3 évben elért a közbeszerzés tárgyából (hulladékgazdálkodás komplex
fejlesztését célzó beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételének átlaga nem éri el a vizsgált 3 évben a 45 000 000 HUF-ot.
P.4. ha nem rendelkezik minimum 100 000 000 HUF/év és minimum 50 000 000 HUF/káresemény mértékű
szakmai felelősségbiztosítással, amely kiterjed FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
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M.1. a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított 3 év legjelentősebb FIDIC Mérnöki tevékenység ellátásra vonatkozó referenciák ismertetése a
Kr. 16. § (1) 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 értéke,
- a szerződés teljesítésének időpontja
- a szerződés tárgya
- a projekt értéke,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésa, képzettségük, végzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
Ezen szakemberek vonatkozásában becsatolandó az aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget
igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a nyelvismeret és rendelkezésre állás tekintetében
aláírt nyilatkozatok is csatolandók. (A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen
tartalmazniuk kell).
Amennyiben a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból
ingyenesen elérhető a képzettséget igazoló dokumentum, azt ajánlattevőnek nem kell csatolni ajánlatához.
M.3. A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján
a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.
M.4. A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján azon környezetvédelmi
intézkedések leírásával, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
M.5. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése c) pontja alapján az előző 1 év átlagos statisztikai
állományi létszámadatainak és vezető tisztségviselői létszámának megadása, kimutatással alátámasztva.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha:
M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 évben:
- legalább 2 db, összességében legalább nettó 1 900 000 000 HUF beruházási értékű hulladékgazdálkodás
komplex fejlesztését célzó beruházás(ok) során teljesített, FIDIC Mérnöki szolgáltatásra irányuló referenciával,
amelyekből a mérnöki szolgáltatás (szerződés) ellenértéke szerződésenként külön-külön elérte a nettó 39 000
000 HUF összeget, és ahol legalább az egyik szolgáltatás minimum 35 000 t/év teljesítményű, kevert települési
hulladékok mechanikai előkezelését végző hulladékkezelő központ építéséhez kapcsolódott.
Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelésnek nem feltétele, hogy valamennyi
részfeltétel ugyanazon referencia tekintetében valósuljon meg.
Referenciák vonatkozásában Ajánlatkérő azon munkákról szóló referenciaigazolást tudja elfogadni, ahol az
ellenőrzött létesítmény sikere műszaki átadás átvétellel lezárult.
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, rendelkező szakemberekkel:
M.2.1.
Projektvezető Mérnök (1 fő)
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség
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Képzettség:
- Európai Uniós támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek irányításában szerzett, legalább 5 éves
mérnöki vagy műszaki ellenőri tapasztalat.
- legalább 5 éves mérnöki tevékenység átfogó irányítását végző projektvezetői tapasztalattal rendelkezik
Európai Uniós támogatásból megvalósuló, környezetvédelmi projektek bonyolításában ahol legalább az egyik
műszaki átadás-átvétellel lezárt építési szerződés értéke eléri a nettó 1 900 000 000 HUF-ot:
- legalább 1 db FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósuló új hulladékgazdálkodási létesítmények
építésével kapcsolatos, műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződés bonyolításában, FIDIC szerinti mérnökként
szerzett tapasztalat, ahol az építési szerződés nettó értéke eléri a 1 900 000 000 HUF-ot.
Jogosultság:
- Magyar Mérnöki kamara névjegyzékében szereplő szakértő
- ME-É-I és ME-VZ műszaki ellenőri jogosultság megléte
- SZKV-1.1 környezetvédelmi szakértői jogosultság megléte
Nyelvismeret:
Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
M.2.2.
Mérnök helyettese (1 fő)
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség.
Képzettség:
- Európai Uniós támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek irányításában szerzett, legalább 3 éves
mérnöki, vagy műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik.
Jogosultság:
- BB beruházás lebonyolító szakértői jogosultság és ME-VZ műszaki ellenőri jogosultság
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
M.2.3.
Műszaki ellenőrök (legalább 4 fő)
Végzettség:
Műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik.
Képzettség:
Legalább 5 év szakmai gyakorlattal és együttesen az alábbi műszaki ellenőri jogosultságokkal rendelkezik:
- ME-É-I műszaki ellenőri jogosultság (1 fő)
- ME-M-I műszaki ellenőri jogosultság (1 fő)
- ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság (1 fő)
- ME-VZ műszaki ellenőri jogosultság (1 fő)
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
M.2.4.
Hulladékkezelés technológiai szakértő (1fő)
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai gépészmérnöki végzettség
Képzettség:
Legalább 5 éves Európai Uniós támogatásból megvalósuló, környezetvédelmi projektek terén szerzett szakmai
gyakorlat;
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Jogosultság:
- ME-G-I vagy ezzel egyenértékű műszaki ellenőri és SZKV-1.1. vagy ezzel egyenértékű szakértői
jogosultság
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
A kért szakemberek csak egy pozícióra jelölhetők.
M.3. ha nem rendelkezik műszaki ellenőri vagy FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó 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 projekt megvalósítása során működtetni tervezett
minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival, leírásával.
M.4. ha nem rendelkezik műszaki ellenőri vagy FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó EMAS vagy ISO 14001
környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal,
vagy
- bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
- az EMAS vagy ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni
tervezett környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival, leírásával.
M.5. ha ajánlattevő nem rendelkezik az előző 1 évben átlagosan legalább 10 fő átlagos statisztikai állományi
létszámmal, és 1 fő vezető tisztségviselővel.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
297/2009 (XX.21) Korm. rendelet

III.3.2)

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

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

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
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nem
IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.2.2013 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 127 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: - A dokumentáció ára bruttóban értendő.
- A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) CIB Banknál
vezetett 10700086-42689106-57200000 számú bankszámlájára kell átutalni.
- Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „Miskolc Térségi K. hulladék - FIDIC Mérnök” közleményt.
- Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vagy az ajánlattevő
ajánlatában megnevezett alvállalkozó vásárolja meg a dokumentációt.
- A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció - előzetes bejelentkezést követően - az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával,
munkanapokon 9:00-14:00 óra között [az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között]
személyesen átvehető az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft (4032, Debrecen, Poroszlay út 27.)
irodájában, illetőleg postai úton történő megküldése is kérhető.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3) bekezdése az irányadó. A
dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.2.2013 - 11:00

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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.2.2013 - 11:00
Hely:
MAGYARORSZÁG, Matrix Audit Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott
személyek.

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: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001

VI.3)

További információk
VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 400 000 HUF; azaz
négyszázezer Forint.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata)
CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-57200000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű
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bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat
benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:
-az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
-a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
VI.3).3. Irányadó idő:
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
VI.3).4. Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák Forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
VI.3).5. 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). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
VI.3).6. 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. A
dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.(Kbt. 54.§ (1) bek.)
VI.3).7. Alvállalkozók megjelölése:
A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
VI.3).8. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :
- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
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VI.3).9. Ajánlatok benyújtása:
- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011.
Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat
beszkennelve) kell személyesen vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
- Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példánya papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. Magyarország, 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. 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 a hátlapot (ha vannak) nem kell,
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot
az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején
kerüljön becsatolásra.
- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat - „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési
rendszerének továbbfejlesztése - FIDIC Ménök” valamint "Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!"
VI.3).10. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3).11. 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.
VI.3).12. 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.
VI.3).13. A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11.
nap.
VI.3).14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére
vonatkozóan.
VI.3).15. Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.
VI.3).16. Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia a dokumentáció mellékleteként szereplő
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan.
VI.3).17. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az
alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.2. pont,
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5. pont.
VI.3).18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, 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 valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás
felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
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VI.3).19. Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 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
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 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:
27.12.2012
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