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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
Címzett: Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
Telefon: 06-52-557-300
E-mail: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Fax: 06-52-557-301
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális 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
xEgyéb
(nevezze meg): közigazgatás
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
Vállalkozási szerződés KEOP 1.2.0 program által finanszírozott szennyvíztisztító
telep működés alatt történő fejlesztésére és a kapcsolódó csatornahálózat
kiépítésére.
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 x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
Hajdúszoboszló város belterülete és külterülete, Magyarország
NUTS-kód HU321
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
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
Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztésére és
csatornahálózat kiépítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További
tárgyak:

45232420-2
71322000-1

II.1.7)
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)
Szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztése és a kapcsolódó
csatornahálózat kiépítése:
- Házi bekötések száma 1639 db
- Gravitációs gerinccsatorna D 200 17922 fm
- Gravitációs gerinccsatorna D 160 1503 fm
- Házi bekötővezeték D 160 14485 fm
- Szivattyúcsere meglévő átemelőkben 6 db, 50 l/s kapacitás
- Átemelő nyomóvezeték 125 fm
- Körzeti szennyvízátemelő beépített 2 db szivattyúval 2x8 l/s kapacitás
- Gépi rács 20 l/s kapacitás
- Szennyvízszivattyú 4 db 4x 50 l/s kapacitás
- Aerob reaktor 500 m3/nap kapacitás
- Utóülepítő 50 l/s kapacitás
- Elzáró szerelvény 6 db
a dokumentációban meghatározottak szerint.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1.262.814.000
Pénznem: HUF



VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/02/11 (nap/hó/év)
befejezés 2011/06/30 (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)
- Késedelmes teljesítés esetén kötbér kerül megállapításra. Késedelmes teljesítés
esetén a napi kötbér mértéke 200.000 Ft/nap. A teljes késedelmi kötbér értéke a
teljes bruttó fővállalkozási díj összegére vetítve annak maximum 3 %-a lehet, míg a
teljes meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó fővállalkozási díj maximum 3 %-a. A fenti
feltétel elfogadásáról az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni kell, teljesíthető a Kbt. 53.
§ (6) bekezdés a.) pontja alapján.
- Az elkészült műre a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától az
ajánlatkérő által tervezett befejezési határidőt követő minimum 24 hónapig az
ajánlattevőnek teljes körű jótállást kell vállalni, amelyről az ajánlatban kifejezetten
nyilatkozni kell. (Erre az időtartamra szól a jóteljesítési biztosíték.)
- Teljesítési biztosíték, teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a.) pontja alapján,
- Jóteljesítési biztosíték, teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a.) pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A számlák kiegyenlítése Európai Unióból származó forrásból és saját erőből történik
ajánlattevő számlájára történő átutalással, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint, legkésőbb a teljesítéstől számított 60 napon belül. Előleg nyújtására nincs
lehetőség.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem szükséges.
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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó,
illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d.) pontja szerinti kizáró ok fennáll, illetve nem lehet ajánlattevő, valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a.)-c.) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül
azon ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a.)-b.) pontban foglalt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjainak hatálya
alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)–(5) bekezdés és a 63/A.
§ (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatban
nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítélésére az
alábbiakban részletezett dokumentumokat kötelesek benyújtani:
1.) Az összes számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat a fizetési
kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról e hirdetmény megjelenését
megelőző 2 évben.
2.) Az előző három üzleti évre (2006. 2007. 2008. év) vonatkozó, számviteli
szabályok szerinti beszámoló (kiegészítő melléklet nélkül), ha a letelepedése szerinti
ország joga előírja a közzétételét.
3.) Az előző három év (2006., 2007., 2008.) közbeszerzés tárgyának
(szennyvíztisztító telep és csatornahálózat építés) megfelelő forgalmáról szóló
nyilatkozat.
4.) Hitelintézettől származó igazolás, vagy kötelező érvényű alapjogviszony
vizsgálata nélküli bankgarancia ígérvény igazolás, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény ígérvény,
hogy az ajánlatban szereplő legnagyobb értékű részteljesítés anyagdíj és munkadíj



forrása rendelkezésére áll. (162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés a.)
pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
1.) Az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója bármely számlavezető pénzintézettől származó
nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, továbbá e
hirdetmény megjelenését megelőző 2 évben számláján sorban állás nem fordult elő.
2.) Az éves beszámoló alapján az adózás előtti eredménye az előző három évből
(2006., 2007., 2008. év) legalább egy évben nem volt negatív.
3.) Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat építésből származó forgalma a 2006.,
2007. és a 2008. évben is elérte évenként a nettó 1 milliárd forintot.
4.) Az ajánlatában szereplő legnagyobb értékű részteljesítés anyagdíj és munkadíj
forrása rendelkezésre áll.
(Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak az 1.), 2.) pont szerinti
alkalmassági feltételeknek önállóan, míg a 3.) és 4.) pont szerinti alkalmassági
feltételnek együttesen kell megfelelniük (Kbt. 69. § (4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a műszaki illetve szakmai alkalmasságának
igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az előző négy évi (2006., 2007.,
2008., 2009. év) közbeszerzés tárgyára vonatkozó (szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat építés) beruházásainak ismertetése.
2.) A vezető tisztségviselő megnevezését, végzettségének igazolását és általa
aláírt szakmai önéletrajzzal történő bemutatását. A teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezése, általuk aláírt szakmai önéletrajzzal, oklevéllel történő
bemutatásával, jogosultságuk igazolásával a Vízügyi Hatóság Felelős Műszaki
Vezetői Névjegyzékében a nyilvántartásba vételüket igazoló hatósági határozat
másolatának csatolásával. A minőségellenőrzésért felelős személy megnevezését,
képzettségének, szakmai gyakorlatának ismertetését.
3.) A 2007. és 2008. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról
készült kimutatás benyújtása, melyből ki kell tűnnie a fizikai dolgozók létszámának.
4.) A közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó ISO
14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány csatolása, vagy a Kbt. 67.
§ (2) bekezdés f.) pontja szerinti környezetvédelmi intézkedések leírása.
5.) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség bemutatása (darabszám és műszaki paraméterek bemutatásával) [Kbt.
67. § (2) bekezdés b.) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
1.). Rendelkezzen az előző négy évben (2006., 2007., 2008., 2009.) összesen
legalább 2 db működés alatt fejlesztett szennyvíztisztító telep és hozzá kapcsolódó
csatornahálózat építésére szóló referenciával, amelyek közül van legalább 1 db,
minimálisan nettó 1.200 millió forint értékű, befejezett, működés alatt fejlesztett
szennyvíztisztító telep és hozzá kapcsolódó csatornahálózat kiépítésére szóló
fővállalkozói referencia.
2.) Rendelkezzen a teljesítésbe bevonni kívánt:



- felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettségű legalább 2 éves vezetői
tapasztalattal rendelkező vezető tisztségviselővel,
- legalább egy-egy fő felelős műszaki vezetővel és építésvezetővel, akik legalább
10 éves kivitelezői gyakorlattal, és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az
építésvezető és a felelős műszaki vezető szerepeljen a Vízügyi Hatóság Felelős
Műszaki Vezetői Névjegyzékében.
- legalább egy fő műszaki szakirányú felső fokú végzettségű szakemberrel, aki
rendelkezik a FIDIC szerződéses rendszer ismeretéről tett vizsgával,
- legalább egy fő műszaki szakirányú felső fokú végzettségű szakemberrel, aki
rendelkezik legalább 5 éves FIDIC rendszerben szerzett kivitelezői tapasztalatokkal.
- legalább egy fő a minőségellenőrzés területén szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező a minőségellenőrzésért felelős személlyel.
3.) 2007. és 2008. évben évente az átlagos statisztikai állományi létszáma minimum
55 fő, amelyből fizikai állományú dolgozók létszáma minimum 27 fő.
4.) Rendelkezzen ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 67. § (2)
bekezdés f.) pontja szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő
környezetvédelmi intézkedések leírásával.
5.) Rendelkezzen: minimum 2 db legalább 6 m gémkinyúlású hidraulikus
kotrógéppel, 2 db, minimum 4 tonna hasznos terhelhetőségű tehergépkocsival,
1 db döngölőbékával, 2 db vibrolappal, 4 db dúckerettel, beton bedolgozásához
szükséges 2 db vibrátorral, 1 db beton szivattyúval, 1000 m2 zsalurendszerrel [Kbt.
67. § (2) bekezdés b.) pont].
(A Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételeknek együttesen kell
megfelelnie.)
III.2.4)
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?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz 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
Ajánlati ár (HUF-ban) 60
Teljesítési biztosítékként felajánlott
összeg (HUF-ban)

20

Jóteljesítési biztosítékként felajánlott
összeg (HUF-ban)

15

Jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől
számított hibaelhárítás megkezdésének
időpontja, napban megadva

15

Vállalt teljesítési véghatáridő (év, hónap,
nap)

5

Vállalt jótállás időtartama 5
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: 2010/01/18 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 375000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét átutalással kell kiegyenlíteni. A dokumentációt
ellenértékét az ÁÜTÖ Kft. 11722003-20135685. számú bankszámlájára kell utalni.
Az ár 25%-os Áfá-t tartalmaz.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/01/18 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00 óra
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: 2010/01/18 (nap/hó/év )
Időpont: 11.00 óra
Hely (adott esetben): 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., földszinti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt
külön meghívás nélkül.
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:
KEOP 1.2.0 sorszám: 9/2009
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő ajánlattevők részére helyszíni bejárást tart. A bejárás időpontja:
18/12/2009 10.00 óra.
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., földszinti tárgyaló.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 27/01/2010 11.00 óra.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 11/02/2010 11.00 óra.
4.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt és az ajánlattételt 5.000.000,-Ft
ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek formája lehet készpénz befizetése
(átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. által vezetett 11738084-15372741. sz.
költségvetési elszámolási számlájára vagy bankgarancia, vagy biztosítási-szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényes, az ajánlatkérő, mint jogosult javára szóló kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot (befizetési, átutalási bizonylatot, a
bankgaranciát vagy a kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték
érvényessége az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és az ajánlati kötöttség
lejártának napjáig tart. Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után
kamatot nem fizet. A biztosíték visszafizetésével kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 59.
§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
5.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A
dokumentáció az A. melléklet II. pontjában megadott címén szerezhető be, előzetes
bejelentkezés alapján 9.00-14.00 óra között, az ajánlattétel lejártának napján
pedig 9.00-11.00 óra között. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték
befizetésének igazolása.
6.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám
(Kbt. 57. § (3) bekezdés c.) pont): részszempontonként: 1-100 pont, 2 tizedes jegyre
számítva.
8.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot: A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámot kap, míg a
többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő fordított
arányosítással kerülnek meghatározásra.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának rendelkezéseire figyelemmel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára.
10.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni:
- a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti tartalmú nyilatkozatot,
- a Kbt. 71. § (1) a.)-c.) pontja szerinti tartalmú nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat
esetében is),
- a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti tartalmú nyilatkozatot,



- Ajánlattevő azon képviselői aláírási címpéldányának 180 napnál nem régebbi
példányát, vagy annak másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot,
- Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
11.) Az Ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi
és biztonság irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy a fent jelzett előírások
maradéktalan betartására vonatkozó az ajánlattevő által működtetett munkahelyi
egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti
szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
12.) A Kbt. 55. §-a alapján a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó tájékoztatást nyújtó szervezeteket ajánlatkérő a dokumentációban adja
meg.
13.) Az ajánlatot zárt csomagolásban, három (1 eredeti és 2 másolati) példányban
roncsolás nélkül meg nem bontható kötésben, vagy fűzötten kell benyújtani. Minden
példányon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy „másolati” megjelölést. Esetleges eltérés
esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni
az alábbiakat: „Ajánlat Hajdúszoboszló Város szennyvíztisztító telep bővítésre és
csatornahálózat megvalósítására. Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel.” Az
ajánlatok minden oldalát folyamatos sorszámozással és az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti példánya csatolandó!)
személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel
kell tünteti: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó."
14.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy KEOP támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, (Kbt. 48. § (3) bekezdés), aminek elutasítása vagy a támogatási
igény ki nem elégítése esetén nem rendelkezik a szükséges anyagi fedezettel, ezért
a szerződés megkötésére nem lesz képes. Ennek elfogadását ajánlattevőknek
írásbeli nyilatkozattal kell megerősíteni.
15.) Jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 00-36-1-336-7778
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. § (2)-(4) bekezdései.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36-1-336-7746
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 00-36-1-336-7723
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/25 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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: Áütö Kft.
Postai cím: Nagyszalonta u. 42.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Szepesi Gábor, Asztalos László
Telefon: 00-36-1-246-2176
E-mail: menver@vnet.hu



Fax: 00-36-1-246-2176
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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


