3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Városház u. 26.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bak Sándor igazgató
Telefon: +36-66-526-400
E-mail: szilagyi.zsolt@korkovizig.hu
Fax: +36-66-526-407
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korkovizig.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 a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): vizügy
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése, azonosító szám:
KEOP-2009-7.2.4.0 / 09-2009-0013” projekt előkészítési szakaszához kapcsolódó
projektmenedzsment feladatok (generál lebonyolító) ellátására vonatkozó megbízási
szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, 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
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
5700 Gyula, Városház u. 26.
NUTS-kód HU332
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 résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés „Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése,
azonosító szám: KEOP-2009-7.2.4.0 / 09-2009-0013” projekt előkészítési
szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok (generál lebonyolító)
ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79411000-8

További
tárgyak:

79421200-3
79412000-5

79416000-3

II.1.7)
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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
„Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése, azonosító szám:
KEOP-2009-7.2.4.0 / 09-2009-0013” projekt előkészítési szakaszához kapcsolódó
projektmenedzsment feladatok ellátása, amely az alábbiakat foglalja magába.
- általános menedzsment feladatok
- 2. fordulós projektdokumentáció elkészítése
- PR feladatok (tájékoztatás, nyilvánosság) elvégzése
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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 2010/06/18 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér ( a részhatáridőkre is, napi 0,5% a szerződés nettó rész összegére
vonatkozóan), meghiúsulási kötbér (25% a szerződés nettó összegére vonatkozóan)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Számlázás: - a támogatási szerződésben foglaltak szerint, melynek részletes leírása a
dokumentációban található.
- a teljesítésnek a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi elismerését
követően, illetve a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.)

MeHVM-PM együttes rendelet 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben, valamint
a hatályos Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtott számla
kifizetése 60 napos határidővel történik magyar forintban.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
A nyertes ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő
nem követeli meg. Együttes ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, a
konzorciumi/együttműködési szerződést az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
- akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak
- aki esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
- aki esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontban felsorolt kizáró okok
fennállnak;
- aki esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c) pont szerinti szervezeteknek
a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy a fenti kizáró
okok nem állnak fenn.
A nyertes ajánlattevőnek a nyilatkozatokat, cégkivonatot eredetiben, az igazolásokat
eredetiben vagy egyszerű másolati példányban kell benyújtani. A cégkivonatnak 30
napnál frissebbnek kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell:
PAig1. valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló az ajánlattételi határidőtől számított 30 napnál nem régebbi keltezésű
igazolását eredetiben vagy egyszerű másolatban az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját,
- számláján 2007. január 1. napjától kezdődően 15 napot meghaladó sorban állás
volt-e
PAig2. Az utolsó három lezárt gazdasági évre vonatkozó, a számviteli törvénynek
megfelelő beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás részét a hitelesítő záradékkal
(vagy cégszerű nyilatkozatot arról, hogy a beszámoló nem könyvvizsgálat köteles)
PAig3. Az utolsó három lezárt gazdasági év EU-s forrásból megvalósuló projekthez
kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységből származó forgalmáról szóló
nyilatkozatot

- a fenti igazolásokat, okiratokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített
másolatban, a beszámoló mérleg és eredmény-kimutatás részét a hitelesítő
záradékkal egyszerű másolati példányban kell benyújtani
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65.§ (4)
bekezdése szerinti igazolás benyújtásával kell történjen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ill. a közös ajánlattevők , ha
PA1. bármelyiküknek bármely számláján 2007. január 1. óta akár egy alkalommal is
15 napot meghaladó sorban állás volt.
PA2. bármelyiküknek az utolsó három lezárt gazdasági év bármelyikében a és a
forgóeszköz / kötelezettségek aránya 100 %-nál kisebb, illetve a mérleg szerinti
eredménye egynél több évben negatív
PA3. Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők esetén legalább az egyik ajánlattevő,
ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó EU-s forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsment
tevékenységből származó éves forgalma az utolsó három lezárt gazdasági év
átlagában nem éri el nettó 8 mFt-ot
A „PA1.”, és a „PA2.” pontok tekintetében ajánlattevőnek, közös ajánlattevők
esetében az ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelniük.
A „PA3.” pont tekintetében ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetében az
ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell:
MAI1. ajánlattételi határidő leteltét megelőző három évben (36 hónapban)
Európai Uniós forrásból támogatott az ÚMFT II. jogszabályi feltételei szerinti
projektmenedzsment, vagy projektszervezési tevékenységre vonatkozó jelentősebb
referenciáinak ismertetését (teljesítés ideje, ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás
tárgya rövid leírása)
- a fent felsorolt referenciákról szóló a Kbt. 68. § (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelő
tartalommal a szerződést kötő másik fél által kiadott, eredeti, vagy közjegyző által
hitelesített referenciaigazolás a referenciát igazoló személynek és elérhetőségének
megnevezésével
- vagy az ajánlattevő nyilatkozatának eredeti példányával (Kbt. 68. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti esetben)
MAI2. Azon szakemberek bemutatása, felsorolása képzettségük ismertetésével,
akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú szakirányú ill. a mérlegképes könyvelői végzettség a
bizonyítvány/oklevél egyszerű másolatával igazolható.
A szakmai gyakorlati idő – a megnevezett beruházások nevének, idejének és
a kapcsolattartónak a megnevezésével, elérhetőségének megjelölésével - és a
nyelvtudás eredetien aláírt önéletrajzzal igazolható.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65.§ (4)
bekezdése szerinti igazolás benyújtásával kell történjen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek:
MA1. az ajánlattételi határidő leteltét megelőző három évben (36 hónapban)
legalább egy Európai Uniós forrásból támogatott az ÚMFT II. jogszabályi feltételei
szerinti projektmenedzsment, vagy projektszervezési tevékenységre vonatkozó
olyan projekt azonosítóval ellátott referenciával, amelyben a menedzselt projekt
teljes nettó költségvetése elérte a 80 millió forintot.
MA2. - 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik műszaki és gazdasági felsőfokú
iskolai végzettséggel, továbbá legalább 5 év a környezetvédelmi kármentesítés
szakterületen eltöltött gyakorlati idővel és EU-s projektek megvalósításában szerzett
projektvezetői szerepkörben betöltött gyakorlati tapasztalattal és a magyar szakmai
nyelv tárgyalóképes ismeretével
- 1 fő projektmérnökkel, aki rendelkezik műszaki felsőfokú iskolai végzettséggel,
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgáló (K-F-O) jogosultságokkal, és legalább 3
év a környezetvédelmi kármentesítés szakterületen mérnöki szerepkörben eltöltött
gyakorlati idővel, és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével valamint
EU-s projektek megvalósításában szerzett tapasztalattal
- 1 fő pénzügyi szakemberrel, aki rendelkezik pénzügyi, gazdasági felsőfokú
végzettséggel, a Pénzügyminisztérium általi kiadott, regisztrált mérlegképes
könyvelői igazolvánnyal, továbbá legalább 5 év számvitel és pénzügy területén
eltöltött gyakorlati idővel, és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével,
valamint EU-s projektek megvalósításában szerzett tapasztalattal
- 1 fő PR szakértővel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, és legalább
2 éves kommunikációs, illetve PR szakterületen szerzett gyakorlattal, és a magyar
szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével
A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattevőnek, a közös
ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
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 szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (nettó HUF + ÁFA)

60

Szakmai ajánlat (részletes leírás a
dokumentációban)

40

1. alszempont: a projekt pénzügyi
elszámolásának problémamentessége
érdekében teendő intézkedések
1. alszempont: a projekt pénzügyi
elszámolásának problémamentessége
érdekében teendő intézkedések

20

2. alszempont: a projekt útvonalterv
20
szerinti ütemezésben történő
megvalósításának érdekében teendő
intézkedések
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap )
Időpont: 12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000 Ft + 25% ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés teljesítendő átutalással a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság – MÁK 10026005 01712113 00000000 számú számlájára.

Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54.§ (3) bekezdésének megfelelően jelen
hirdetmény feladásának napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig magyar
nyelven bocsátja rendelkezésre.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Időpont: 12.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00
Helyszín : Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. H-5700 Gyula,
Városház u. 26. Kistárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.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 hivatkozási alapot:
„Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kármentesítése, azonosító szám:
KEOP-2009-7.2.4.0 / 09-2009-0013”
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 05.28. 12.00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 06. 18. 12.00
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A Dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy
Dokumentáció megvásárlása. A Dokumentáció átvehető munkanapokon hétfőtől

csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9.00-12.00 óráig. A Dokumentáció, annak ellenértékének
befizetését követően vehető át az „A” melléklet II. pontjában írott helyszínen, vagy
amennyiben a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján a Dokumentáció megküldését kérik
(postacím megjelölésével), ezt az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított
két munkanapon belül teljesíti, feltéve, hogy annak ellenértékét megfizették és
igazolták. A Dokumentáció átvételekor az ajánlattevőnek be kell mutatnia a befizetés
tényét igazoló eredeti pénztári vagy banki bizonylatot. A Dokumentáció, illetve annak
ellenértéke a Kbt. 54. § (6) bek. szerinti esetekben visszajár.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. szempont tekintetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.(K.É.) ajánlásának
III.A.1.b) pontja szerint definiált értékarányosítással (részletesebben ld.:
Dokumentáció)
2. szempont tekintetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.(K.É.) ajánlásának
III.B.1. pontja szerint definiált pontozással (részletesebben ld.: Dokumentáció)
alszempontonként
V.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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
a) Ha Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt
szerződést.
b) Az ajánlatkérő egyetlen érvényes ajánlat benyújtása esetén is szerződést köt az
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.
c) A Kbt. 253. § -a vonatkozásában a vizsgálandó évek: 2006.-2008.
d) Az Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja.
Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/22 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Kp.-Ecoeline Kft.
Postai cím: Nagysándor József u. 4.
Város/Község: Tata
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Péter ügyvezető

Telefon: 36 - 06-70 /340-2579
E-mail: kp@mail.datanet.hu
Fax: 36 - 06-34 / 481-540
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Városház u. 26.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szilágyi zsolt
Telefon: +36-66-526-400
E-mail: szilagyi.zsolt@korkovizig.hu
Fax: +36-66-526-407
Internetcím (URL): www.korkovizig.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Városház u. 26.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szilágyi zsolt
Telefon: +36-66-526-400
E-mail: szilagyi.zsolt@korkovizig.hu
Fax: +36-66-526-407
Internetcím (URL): www.korkovizig.hu
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 vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

