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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Ózd
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Címzett: Csák-Molnár Eszter
Telefon: 48/574-106
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu
Fax: 48/574-104
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási
rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása(SH/3/13) tárgyú projekt
megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)
A teljesítés helye
Ózd Város Polgármesteri Hivatala
NUTS-kód HU311
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama
meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása(SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges
tervezési feladatok ellátása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

II.1.7)

Fő tárgy:

71356400-2

További
tárgyak:

71600000-4
71000000-8
71322200-3

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása(SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges
tervezési feladatok ellátása.
Általános feladatok, követelmények:
- A szükséges hatósági és közműkezelői egyeztetések lefolytatása.
- Vízjogi létesítési engedélyek, építéshatósági engedélyek, egyéb szükséges
hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése. Engedélyes és kiviteli
tervek elkészítése, és az engedélyeztetett tervek átadása 15 példányban és
elektronikus adathordozón, továbbá a 215/2010. (VII.9.) Kormányrendeletben
meghatározott dokumentáció összeállítása
A projekt tartalma: A vezetékes ivóvízzel el nem látott területek egészséges
ivóvízzel való ellátása, tározókapacitás bővítése és felújítása, ivóvízhálózat

II.2.2)

felújítása és korszerűsítése, szakaszolási és veszteségmérő körzetek
kialakítása, gépházak, gépészeti és villamos berendezéseinek korszerűsítése,
modern üzemirányítás kialakítása, üzemeltetéshez szükséges eszközök
beszerzése.
Ellátandó tervezési feladatok az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak:
- régi azbesztcement vezetékek rekonstrukciója, (26 311 fm DN 80 – DN 500
mm átmérőjű vezeték)
- ivóvízzel el nem látott területek közművesítése
- nyomásfokozók működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti,
elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése
- Bolyki ivóvíztároló medence kapacitás bővítése
- 16 db új vízmérő hely kialakítása
- tolózárak cseréje
- ¬ korszerű üzemirányító rendszerének kiépítése
- forgalomterelési és organizációs tervek elkészítése és engedélyeztetése.
Tervezési mennyiségek:
- 30496 fm nyomvonalas létesítmény ( 4185 fm bővítés, 26 311 fm
rekonstrukció);
- 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti,
elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;
- Bolyki ivóvíztároló medence 2x 500 m3 kapacitás bővítése;
- 16 db új vízmérő hely kialakítása;
- 66 db tolózár cseréje
- Üzemirányító rendszer kiépítése
Szükséges engedélyek beszerzése:
Az ivóvízvezetékek rekonstrukciója, a nyomásfokozók korszerűsítése,
a Bolyki víztároló medence bővítése és az új vezetékek építése, a
tolózárcserék, mérőhelyek kiépítése engedélyköteles tevékenységek, melyek
a dokumentáció mellékletét képező táblázatban részletezve megtalálhatók.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:

vagy napokban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér,
teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint, mértéke a
nettó vállalási ár 5 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek egy részszámla benyújtására van lehetősége a teljesítés
megkezdésének 105. napját követően a tervezési díj 30% -a erejéig,
a végszámlát ajánlattevő a hatósági engedélyek megszerzését és az
engedélyeztetett tervek 15 példányban és elektronikus adathordozón
történő átadását és a 215/2010. (VII.9.) Kormányrendeletben meghatározott
dokumentáció összeállítását követően állíthatja ki. Az igazolt teljesítést
követően benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 305. § -a
szerint.
A vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyekkel
kapcsolatos minden költség, díj Ajánlattevőt terheli.
Vállalkozó a számla benyújtására a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint
jogosult.
Az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a kifizetés:
237/2008. (IX. 26.) Kormányrendelet a Svájci-Magyar Együttműködési
Program végrehajtási rendjéről.
Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában
foglaltak fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) vagy c)
pontja szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak
hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglaltak fenn állnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 63. §-ban foglaltaknak megfelelően, az ajánlattevőnek és – a
Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti szervezetnek az
ajánlatban nyilatkoznia és igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontok hatálya alá.
Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.
Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a
Közbeszerzések Tanácsa 10.10.2011-ben (KÉ 2011. évi 118. szám) kiadott
módosított útmutatóját
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi
és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
P.1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás megjelenését követően
kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- bankszámlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott bankszámláját,
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban állás a felhívás feladását
megelőző 12 hónapban,
- hitel visszafizetési kötelezettségeit rendben és időben eleget tett.
P.2) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évről, a számviteli jogszabályoknak
megfelelően elkészített beszámolóit a kiegészítő mellékletek nélkül egyszerű
másolatban. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
beszámoló közzétételét, nyilatkozzon az utolsó három lezárt üzleti év adózott
eredményéről évenkénti bontásban. (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja);
P.3) a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3
naptári év (2008., 2009., 2010.) teljes általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakra vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyában (vízi közmű beruházással kapcsolatos tervezés) megjelölt területen
végzett szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről,
valamint azok számtani átlagáról, évenkénti bontásban, annak megfelelően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
P.4. a Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást. Ajánlattevő csatolja

ajánlatába a biztosító társaságtól származó kötvény egyszerű másolatát és
egy nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. § 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) és
nyilatkozat is.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti
alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 69.§ (8) bekezdésére tekintettel ezen
szervezet csatolja be a felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is,
melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója ha:
P.1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik
bankszámláján a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó mértékű sorban állás fordult elő, vagy hitel visszafizetési
kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette.
P.2.1) az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján az mérleg szerinti eredménye bármelyik évben
negatív volt;
P.2.2) az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói alapján saját tőkéje bármelyik évben kisebb, mint a
jegyzett tőkéje.
P.3) az utolsó három naptári év (2008., 2009., 2010.) általános forgalmi
adó nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a
60 millió HUF összeget, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából (vízi közmű tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el az 25 millió HUF
összeget.
P.4) nem rendelkezik érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri 35.000.000 Ft/kár és
75.000.000 Ft/év összeget, amely kiterjed a környezetvédelmi kárra és a
harmadik személynek okozott kárra is.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozónak a P.1. és P.2. pontok szerinti pénzügyi alkalmasság
minimumkövetelményeinek külön-külön kell megfelelniük, a P.3. és P.4. pont
tekintetében együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1) : a Kbt. 67. § (3) a pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző
3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (legalább a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat megjelölése); valamint a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint
kiállított igazolás (referencialevelek) csatolásával. A referencia levélnek
tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződéskötő másik fél megnevezését,

a szolgáltatás részletes tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a
mennyiségre utaló más adat megjelölését és nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e.
.
M.2) a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakembereket, ill.
vezetőket, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek.
A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget ismertető
szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint a
szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű
másolata, illetve akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, jelöljék
meg, hogy az illető személy, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely
kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való
elektronikus elérési útvonalat is adják meg.
Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.
M.3) a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseit, és csatolja minőségbiztosítási tanúsítványának,
vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb
bizonyítékainak egyszerű másolatát (a Kbt. 68. § (4) bekezdésének
megfelelően).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. § 3/E pontjával
összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) és
nyilatkozat is.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti
alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 69.§ (8) bekezdésére tekintettel ezen
szervezet csatolja be a felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is,
melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
M.1.) a felhívás feladását megelőző 3 éves időszakban (36 hónapban)
- legalább 2 db egyenként legalább 40 millió Ft + ÁFA értékben elkészített
(teljesítésigazolással igazolt) viziközmű tervezési feladattal, mely
engedélyezési terv készítésére és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozott;
-1db olyan referenciával, melyben szerepel minimum 4 km hosszban
víziközmű vezeték tervezésére vonatkozó, jogerős vízjogi létesítési
engedélyes terv és tenderterv/vagy kiviteli terv elkészítése.;
- legalább 1 db 1 szerződésen belül teljesített 500 m3-es víztároló
tervezéssel,
Az ajánlattevő egy teljesítéssel (referenciával) többalkalmassági feltételnek is
megfelelhet.
M.2. nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez, valamennyi
az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal
bíró szakemberekkel:

III.2.4)

-3 fő felsőfokú végzettségű legalább 5 év vízi-közmű tervezésére vonatkozó
szakmai tapasztalattal, és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti VZ-T
tervezői jogosultsággal rendelkező vízi-közmű tervezővel;
-1 fő felsőfokú végzettségű legalább 3 év vízi-közmű tervezésére vonatkozó
szakmai tapasztalattal, és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti GP-T
tervezői jogosultsággal rendelkező gépészmérnöki tervezővel;
-1 fő felsőfokú végzettségű legalább 3 év vízi-közmű tervezésére vonatkozó
szakmai tapasztalattal, és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti V-T
tervezői jogosultsággal rendelkező villamosmérnöki tervezővel;
-1 fő felsőfokú végzettségű legalább 3 év vízi-közmű tervezésére vonatkozó
szakmai tapasztalattal, és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti KB-T
tervezői jogosultsággal rendelkező környezetmérnöki tervezővel;
-1 fő felsőfokú végzettségű legalább 3 év vízi-közmű tervezésére vonatkozó
szakmai tapasztalattal, és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti GD-T
tervezői jogosultsággal rendelkező geodéziai tervezővel.
Ajánlatkérő a megjelölt jogosultságok vonatkozásában az azzal egyenértékű
jogosultságokat is elfogadja.
M.3) érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási
rendszerrel vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékaival.
Ajánlattevő, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
minimumkövetelményeinek együttesen is megfelelhet..
Ajánlattevő a fenti követelményeknek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával
együttesen is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell –
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az alkalmasság igazolásához
szükséges dokumentumokat.

Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az
építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői
jogosultság szabályairól
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági
sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/02/03 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételára (48.000 Ft+ÁFA) átutalással fizetendő a
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt K&H Bank Rt-nél vezetett
10400126-49575052-53551002 számú számlájára
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2012/02/03 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/02/03 (nap/hó/év )
Időpont: 11:00
Hely (adott esetben): Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1022 Budapest
Bimbó út.68.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét
és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13)” Svájci-Magyar Együttműködési Program.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Dátum: 2012/03/05 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1022 Budapest Bimbó út.68,
nagytárgyaló
VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2012/03/16. Időpont: 11.00 óra
VI.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ár (számokkal): 48.000 + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.. K&H Bank által vezetett
10300002-20102362-00003285 számú számlájára kell átutalni, vagy
ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel:
„Ózd – ivóvíz ellátás-tervezés”.
Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása (vagy ajánlattevő vagy
a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezet), a dokumentáció másra
nem ruházható át. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés
személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő
nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő
megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő nevében
eljáró postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő
cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó
nevét, telefonszámát, faxszámát, email címét és postai megkérés esetén
postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként
a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének
megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi
határidő lejártáig, munkanapokon 9.00-16.00, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9.00-11.00 óráig az Ajánlatkérő nevében eljáró PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelyén (1022 Budapest, Bimbó út 68.).
VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
VI.3.5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja az V.3.4) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.6) Egyéb információk:
1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek
összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi
módok egyikén:

– Az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11734121-15350088-00000000
számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz
átutalással;
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása, amelyet az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.:
– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő
(bankszámlakivonat) másolati példányával;
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia
szerződés eredeti példányával;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti
példányával.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosíték nyújtani,
az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a
biztosítékot visszautalni.
Az átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia-levelet vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles
az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni
2) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás
II.2.1. pontjában feltüntetett becsült értékek megegyeznek az ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet mértékével.
3) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló –
egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az
ajánlathoz csatolni kell.
4) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírási-mintáját, valamint az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult,
csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
5) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
Az Ajánlati Felhívás III.2.1, III.2.2, valamint a III.2.3. pontok igazolására
szolgáló iratok esetében a dokumentumokat hiteles magyar fordításban kell
benyújtani. A nem magyar nyelven készült, és a fenti pontok tekintetében
hiteles fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő
az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának
helyességéért az Ajánlattevő felelős.
6) Az ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani, egyéb kiegészítő
tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő
nevében eljárón keresztül kérhet.
7) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a
Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és a
Kbt. 72. §-ra.

8) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt
üzleti évet érti.
9) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő
átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év
fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés
napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
10) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2)
bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése
esetén, amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő, úgy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést.
11) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
12) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-ban meghatározottak
szerint biztosítja.
13) Ajánlattevő köteles ajánlatához költségvetést csatolni, amely tartalmazza
az ajánlati ár részletes lebontását.
14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
15)Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Kbt. 125. § (3)
bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.
16)Ajánlattevőnek zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati
példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie
mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány".
A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.
Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát egy példányban szkennelve, elektronikus
formában CD vagy DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni.
17)Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója (ha
kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban
előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de
a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést
igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a
cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön
nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit.
18)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 53/A. § (5)
bekezdése alapján, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (3) bekezdés
szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja

19)Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési
eljárást ajánlattevők figyelmét pedig felhívja a Kbt. 48. § (4) bekezdésében
foglaltakra.
20) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény az irányadó.
21.) Ajánlattevők kötelesek a dokumentáció mellékletét képező átláthatósági
megállapodás feltételeit elfogadni és a megállapodást megkötni, az abban
megjelölt szervezetekkel. Az átláthatósági megállapodást aláírva, 6 eredeti
példányban kötelesek ajánlattevők az ajánlatuk eredeti példányához, azzal
nem összefűzve külön csatolni.
22.) Az ajánlat részeként ajánlattevőknek be kell nyújtania egy szakmai
ajánlatot A szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az ajánlattételi dokumentáció részét képező „A tervezés, engedélyeztetés
tartalma, Műszaki leírás”-ban részletezett, tervezői feladatokhoz
(részfeladatokhoz) rendelt főtevékenységek, illetőleg az ezeket alkotó
elemek bemutatása. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell egy részletesen
kidolgozott ütemtervet és ahhoz igazodó költségtervet. Az ajánlattevő
részletesen mutassa be a feladat végrehajtásának folyamatát. Ajánlattevőnek
be kell mutatnia milyen elvek, kompetenciák alapján működteti azt a
szakembergárdát, amely a feladatot végzi, valamint hogyan lesz képes
a megajánlott határidőn belül magas szakmai színvonalon teljesíteni.
Ajánlattevőnek be kell mutatnia a kockázatkezelési stratégiáját, a teljesítés
módszertanát, a dokumentumkezelési rendszer, és adatbiztonság, információ
védelem biztonságának módját. A szakmai ajánlatnak teljes mértékben
összhangban kell lennie, mind részeiben, mind egészében az ajánlattal,
továbbá az ajánlati felhívásban, dokumentációban és a műszaki leírásban
foglaltakkal.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/19 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Címzett: dr. Nagy György
Telefon: 1-411-8413
E-mail: nagy.gyorgy@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Címzett: dr. Nagy György
Telefon: 1-411-8413
E-mail: nagy.gyorgy@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Címzett: dr. Nagy György
Telefon: 1-411-8413
E-mail: nagy.gyorgy@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

