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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 x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zárkörűen Működő
Részvénytársaság
Postai cím: Zalár J. u. 1-3.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Matina Ferenc
Telefon: +36-36-511-730
E-mail: matina@evatzrt.hu
Fax: +36-36-516-017
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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 a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű
Közszolgáltató x
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



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja (volt OMYA telep)
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
Eger, Tárkányi út 128. (Eger 150/1. hrsz. )
NUTS-kód HU312
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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 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
Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja (volt OMYA telep) - vállalkozási
szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További
tárgyak:

45000000-7

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)
Kármentesítés: A területen észlelt környezetszennyezés megszüntetése: 300m3
szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelése és elszállítása, ártalmatlanításra,
nehézfémekkel szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása területen belül 500m3
, depóterületek kialakítása, nehézfémekkel szennyezett talaj kitermelése területen
belüli elhelyezése 500m3, beavatkozási záródokumentáció elkészítése, monitoring
rendszer kialakítása
Bontási, irtási, tereprendezési munkák elvégzése:
A területen lévő a későbbiekben nem használható épületek (részben robbantásos
eljárással), felépítmények, utak, közműalépítmények, belső telepi közművezetékek
bontása, a bontott törmelék, anyagok helyszíni feldolgozása (beton-, téglabontás,
darabolás őrölhető méretűre, őrlés a további felhasználáshoz szükséges méretűre,
a keletkező veszélyes bontási anyag elszállítása fogadóhelyre), a hasznosítható
anyagok kinyerésével: 3.000 m3
A terület tereprendezése talajmunkával, cserjeirtással és bontási törmelék
felhasználásával: 87.975 m2; 7796 m3
A területen átfolyó Berva-patak nyomvonalának áthelyezése: ~ 200 fm.
Építési munkák:
Belső telepi út (677 fm), víz-, tűzi víz- (910 fm), szennyvíz hálózat (1.095 fm),
gázvezeték (900 fm)- kiépítése, meglévő szennyvíz vezeték részbeni kiváltásával.
A használatban lévő, fogyasztói 35 kV-os légvezeték áthelyezése, új
vezetékszakasz kiépítése, 2 db új transzformátor állomás megépítésével: 818 fm.
Telepi belső, 0,4 kV-os hálózat kiépítése: 3601 fm
Kétszintes, 226 m2 alapterületű, porta, iroda, szolgáltató ház építése, kerítésépítés
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/09/01 (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)
Teljesítési véghatáridő túllépése esetén fizetendő késedelmi kötbér az ajánlatban
megadott napi összegben (a kötbér mértéke bírálati szempont)(minimum 30.000
Ft/nap maximum 100.000 Ft/nap)
Teljesítési biztosíték: A szerződés szerint ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás
5%-a.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.
Jóteljesítési biztosíték: A szerződés szerint ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás
5%-a.
A jóteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési és jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53/A§
(6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
A teljesítési és jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról, annak módjáról
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A számlák a teljesítés műszaki ellenőr által történő igazolását követően nyújthatók
be, kiegyenlítésük a Kbt. 305.§ -ban foglaltak figyelembevételével a dokumentáció
részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő
és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A§-ban
foglaltakat is kötelesek alkalmazni.
5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a
dokumentációban előírt ütemezés szerint. Számlázás a dokumentációban előírt
pénzügyi ütemterv alapján történhet. Az egyes részszámlák összege a bruttó
vállalási ár 10%-ánál, míg a végszámla a bruttó vállalási ár 20%-ánál nem lehet
kevesebb.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozása nem követelmény,
de közös ajánlat esetén megállapodást kell kötniük a következőkre: értesítési cím,
szerződő fél, számlaadó fél, kapcsolattartó személy és a nyilatkozat tételre jogosult
személy megnevezése, egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozat, egymás
közötti jogok és kötelezettségek, közöttük fennálló hatáskör és feladatmegosztás,
megállapodás időtartama (legalább a jótállási idő lejártáig.
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a 60.§ (1) bekezdésben valamint a 61.§ (1) d) pontjában meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a 61. § (1) a-c) pontjai fennállnak.



Eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a 62. § (1)
bekezdésben foglalt feltételek velük szemben fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, egyéb
alvállalkozónak valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) szerint.
Az ajánlattevőnek a Kbt.63.§.(3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
vesz igénybe 10%-ot nem meghaladó mértékben sem a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös
ajánlattevőknek külön-külön kell csatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó, az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napnál nem
régebbi igazolás olyan tartalommal, amelyből megállapíthatók a következő adatok:
mióta vezeti a számláját, azon volt-e a kiállítást megelőző egy éven belül sorban
állás, ha igen, hány alkalommal és mennyi időtartamig
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti, a számviteli jogszabályok szerinti
mérleg és beszámoló 2007.,2008. és 2009. évről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó:
1. ha bármelyik számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven
belül 60 napot meghaladó sorban állás, vagy többszöri (több mint 2 esetben) 30
napot elérő sorban állás volt
2. a) ha a mérleg szerinti eredménye az előző három évből mindhárom évben
negatív volt attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét.
(Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az
1. és 2. a). pontban foglalt alkalmassági követelményeknek önállóan, külön-külön
kell megfelelniük)
2. b) . alkalmatlan: ha a mérlegadatok alapján a vizsgált évek valamelyikében
(2007, 2008., 2009.) az éves árbevétele nem érte el a nettó 400 millió Ft-ot.
(A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
a 2.b). pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek együttesen kell
megfelelniük)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Kbt. 67.§(2) bekezdés a) pontja alapján 2008.,2009., 2010. évek legjelentősebb
építési beruházásainak ismertetése, kiemelten bontási, út- és közműépítési,
környezeti kármentesítési munkák bemutatása a Kbt.68.§(2) bekezdésében foglalt
tartalommal.
2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását (saját tulajdonú



eszköz esetén az eszköznyilvántartó karton-, illetve lista egyszerű másolatú
kivonatának, bérelt eszköz esetén mindkét fél által aláírt, eredeti vagy hiteles
másolatú bérleti szerződés vagy szándéknyilatkozat csatolása szükséges);
3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselője
végzettségének és képzettségének ismertetését (iskolai végbizonyítvány,
oklevél, diploma egyszerű másolatban) A teljesítésben résztvevő felelős műszaki
vezető(k) végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejüket igazoló oklevél, iskolai
bizonyítvány, műszaki vezetői névjegyzékbe történő felvételt tanúsító okirat egyszerű
másolata
4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző három évre (2008., 2009.,
2010.) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült
kimutatást
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó
1.a) ha nem rendelkezik az elmúlt évek (2008., 2009., 2010. ) valamelyikében
éves szinten összesen legalább nettó 50 millió forintot elérő értékű befejezett,
szerződésszerűen teljesített bontási munkákról szóló referenciával
1.b) ha nem rendelkezik az elmúlt évek (2008, 2009., 2010.,) valamelyikében
legalább 1 db nettó 60 millió forintot elérő értékű befejezett, szerződésszerűen
teljesített mélyépítési munkáról szóló referenciával.
1.c) ha nem rendelkezik az elmúlt évek (2008 , 2009., 2010.) valamelyikében
legalább 1 db nettó 15 millió forintot elérő értékű befejezett, szerződésszerűen
teljesített környezeti kármentesítési munkáról szóló referenciával.
1.d) ha nem rendelkezik az elmúlt évek (2008., 2009., 2010.) valamelyikében
éves szinten összesen legalább nettó 40 millió forintot elérő értékű befejezett,
szerződésszerűen teljesített 20 kv-os és 35 kv-os hálózatépítési munkákról szóló
referenciával.
2. ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel:
- legalább 1 db vas- és meddőleválasztásra alkalmas, 0-100 mm töretátmérőt
teljesítő, mobil törőberendezéssel, vagy ilyen paramétereket teljesítő rendszerrel,
- legalább 1 db plazmavágó berendezéssel,
- legalább 2 db 12 m gémkinyúlású, minimum 1,5 m3 kanálűrméretű, lánctalpas
kotrógéppel,
- legalább 5 db, minimum 20 m3 szállítókapacitású szállító járművel ,
- legalább 3 db, minimum 3 m3 kanálméretű homlokrakodóval,
- legalább 1 db, nagyteljesítményű (min. 1000 kg) hidraulikus bontókalapáccsal,
- legalább 2 db, 6 tonna teherbírású, közúti forgalomban való közlekedésre
alkalmas, billenőplatós tehergépjárművel;
- legalább 1 db,minimum 7 m pályaszélességű, nagy teherbírású út
aszfaltterítéséhez alkalmas gépsorral,
3. ha az ajánlattevő
- nem rendelkezik legalább középfokú építész, vagy műszaki végzettségű vezető
tisztségviselővel,
- nem rendelkezik a műszaki vezetői névjegyzékbe felvett alábbi szakági felelős
műszaki vezetőkkel:
- Építés: MV-Ép/A
- 20 kv-os és 35kv-os föld alatti és föld feletti villamosvezeték építése, bővítése 0,4
kw-os földalatti és föld feletti villamosvezeték építés és áthelyezés



MV-VI/A
- Gázvezetéképítés: MV-GO/A
- Viziközműépítés: MV-VZ/A
- Útépítés MV-KÉ/A
- Nem rendelkezik legalább 1 fő környezetmérnök vagy környezetvédelmi
szakmérnök vagy talajtani szakmérnök, vagy a Mérnök Kamara által ezek
bármelyikével egyenértékűnek elfogadott végzettségű szakemberrel.
4. ha az ajánlattevő átlagos statisztikai létszáma a vizsgált időszakban (2008.,
2009., 2010.) legalább két évben nem érte el a 20főt;
(A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az
alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
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:
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
1. Ajánlati ár (nettó ár, Ft) 10
2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke
(Ft/nap) (minimum 30.000 Ft/nap
maximum 100.000 Ft/nap)

3

3. Többlet jótállás időtartama napokban
(maximum 365 naptári nap)

2

4. Előteljesítés véghatáridőn belül
(naptári nap) (maximum 30 naptári nap)

2

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: 2011/02/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő 10403507-35011950-00000000 számú
számlája javára az átvételt megelőzően átutalással vagy ajánlatkérő pénztárába
munkanapokon 8-14 óráig készpénzben a dokumentáció átvételekor kell teljesíteni.
A fizetést a közbeszerzési eljárás megnevezésének feltüntetésével kell teljesíteni:
„EVAT/OMYA”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/02/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 2011/02/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén: 3300 Eger, Zalár J.u. 1-3. II.emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§(2) bekezdése szerint.
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:
ÉMOP-2008/1-1-1-2.kör Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős
területek revitalizációjának támogatása: ÉMOP-1-1-1/D_2.kör-2009-0001
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az ajánlatok elbírálására az ajánlatok
felbontásától számított 60 napon belül kerül sor.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon 9 órakor.
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)
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylat
bemutatása vagy készpénz ellenében adja át Eger, Zalár J. u. 1-3. I.10.számú iroda
cím alatt, munkanapokon 8-14 óráig, illetve az ajánlattétel napján 8 órától 10 óráig.
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:
1-100 pontig
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:
Minden részszempont esetén az értékelési pontszám arányosítással kerül
kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi
eleme az adott részszemponton belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül
arányosításra. A legjobb ajánlati tartalmi elem 100 pontot kap. A részletes értékelési
módszer leírása a dokumentációban történik.
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:
1. A dokumentáció másra nem ruházható át.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000 forint ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint a
Kbt. 59.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint teljesíthető. A biztosíték
érvényességi ideje az ajánlati kötöttség időtartama. A teljesítés igazolását
(bankgarancia-igazolást, vagy készfizető kezességvállalási kötelezvényt) az ajánlat
eredeti példányához befűzés nélkül külön zárt borítékban, eredetiben csatolni
kell, az igazoláson a közbeszerzési eljárás tárgyát és a felhívás KÉ számát fel kell
tüntetni. Ha ajánlattevő pénzben teljesíti az ajánlati biztosítékot, azt az ajánlatkérő
10403507-35011950-00000000 számú számlájára a közbeszerzési eljárás tárgyának



és KÉ szám megjelölésével kell átutalni, ekkor az átutalásról vagy befizetésről szóló
igazolást szükséges csatolni az eredeti ajánlati példányhoz másolatban.
3. Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó
nevét, címét.
4. A beruházás pályázaton elnyert támogatásból valósul meg, ezért a Kbt. 82.§,
99/A § (1) bekezdését, és a 303.§-át az ajánlatkérő megfelelően alkalmazhatja.
5. A szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányát csatolni szükséges,
és amennyiben az ajánlatot nem ezen szerződéskötésre jogosult írja alá, az
ajánlatot aláíró nevére szóló meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ha ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 91.§ (2)-ben foglaltak esetén azzal köt
szerződést.
7. Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy valamennyi
pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2.) pontjában pénzügyi
alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzintézeti nyilatkozatot.
8. Az ajánlathoz 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy egyéni vállalkozók
jegyzői nyilvántartásának 3 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolása szükséges
illetve a benyújtott cégkivonatban rögzített adatok tekintetében változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, csatolni kell a változásbejegyzéssel kapcsolatos
cégbírósághoz benyújtott iratok másolatát is.
9. Helyszíni bejárás, konzultáció időpontja: 2011/02/10 10.00 óra Helye: ajánlatkérő
székhelye (3300 Eger, Zalár J. u.1-3. II. emeleti tárgyaló) ahonnan a jelenlévők
együtt mennek az építkezések helyszínére.
10. Nyertes ajánlattevő köteles (Kbt 306.§ (2) a szerződés időtartamára teljes körű
felelősségbiztosítást kötni 600 millió forint értékben. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell az ajánlatban, hogy a biztosítást megköti vagy a közbeszerzés tárgyára is
kiterjeszti a szerződéskötés időpontjáig. Ha nyertes ajánlattevő a szerződéskötés
időpontjáig nem köti meg illetve nem terjeszti ki a biztosítást, úgy ajánlatkérő nem
köt vele szerződést és elveszti a biztosítékot.
11. Az ajánlattétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
12. Ajánlat érvényességi feltétele az ajánlattételi dokumentációban közölt
költségvetési kiírás pontos, hiánytalan kitöltése.
13. Az ajánlatok formai előírásaira vonatkozóan az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § (1) bek
a) pontjától eltérően egyszerűbb követelményeket határoz meg:



Az ajánlatot 5 példányban, az ajánlati példányok lapjait összefűzve (1 eredeti, 4
másolat) kell benyújtani zárt borítékban vagy csomagban. A borítékra, csomagra rá
kell írni: „Ajánlat
Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja (volt OMYA telep)
közbeszerzési eljárásban.
A bontási határidőig nem bontható fel.”
Az ajánlat egyéb formai előírásaira a Kbt. 70/A. § (1) bek. b)-f) pontjai irányadók.
14. Az ajánlattal kapcsolatos előírásokat, szerződéstervezetet az ajánlati
dokumentáció tartalmazza, melynek megtekintése lehetséges a dokumentáció
átvételére előírt napokon és időben a dokumentáció megvásárlása előtt.
15. Az ajánlattétel nyelve magyar, a bármilyen irat, nyilatkozat az ajánlathoz nem
magyar nyelven kerül becsatolásra, úgy azt ajánlattevő köteles egyszerű magyar
nyelvű fordításban is becsatolni.
16. Ajánlatkérő az elbírálás során a Kbt. 90. § (3)-(4) bekezdését alkalmazza.
17. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
18. Részajánlat nem tehető.
19. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére a Kbt. 83. § szerint biztosít hiánypótlási
lehetőséget.
20. Többváltozatú ajánlat nem tehető.
21. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel
során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén
hatályos kötelezettségeket.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/01/25 (év/hó/nap)
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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:



E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
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 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
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


