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3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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 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:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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]
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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

x Általános 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, építési beruházás (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)
x Építési beruházás
x Kivitelezés

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
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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: 45110000-1

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 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.
A beruházás becsült értéke: nettó 407 000 000 Ft

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
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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: 9
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)

Előleg-visszafizetési biztosíték a Szerződés Elfogadott Végösszegének 10 %-a.
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói ár 5%-a, a Kbt. 53/A.§ (6) a) szerint, részletek a
dokumentációban.
Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén.
Jótállás: minimum 12 hónap

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő beérkezésüktől számított
45 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet, 292/2009. Korm.rendelet (Ámr.), Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A.
§
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Megrendelő előleget biztosít a Vállalkozó által a Kbt. 53/A. § (6) a) pontja alapján választható Előleg-visszafizetési
biztosíték ellenében, az Előleg mértéke a Szerződés Elfogadott Végösszegének 10 %-a. Részszámla és végszámla
benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által igazolt műszaki teljesítés a Kbt.305.§ (1) bekezdés alapján, a kifizetés a
Kbt. 305.§ (3) bekezdése, valamint a Támogatási szerződés finanszírozási feltételei szerint történik. 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 vállalási ár 15%-ánál, míg a végszámla a
vállalási ár 20%-ánál nem lehet kevesebb.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

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, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: értesítési cím, szerződő 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 (adott esetben)

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
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a 61. § (1) d) pontja fennáll.
Nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a 61. § (1) a-c)
pontjai fennállnak.
Eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b)
pontjában megfogalmazottakat elköveti.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell Az ajánlattevőnek a Kbt. 63.§.(3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a Kbt. 60.§.(1) bekezdése valamint a Kbt. 61. § (1) d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

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, valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó, az ajánlattételi
felhívás feladásánál nem régebbi igazolás olyan tartalommal, amelyből megállapíthatók a következő adatok: mióta vezeti
a számláját, azon volt-e az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás,
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont szerint saját, vagy jogelődje, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan. Amennyiben a letelepedése szerinti
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ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan. Amennyiben a letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét. úgy cégszerű nyilatkozat csatolandó az előző három lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredményéről évenkénti bontásban.
3. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti -
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése, a 66. § (2) bekezdése és a 69. § (4)-(9) bekezdése is
alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó:
1. ha bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két éven belül 30 napot meghaladó
sorban állás volt
2. ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében
negatív volt
(Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az 1. és 2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek önállóan,
külön-külön kell megfelelniük)
3. az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év bármelyikében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele (építési
beruházás) 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 3. 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. A Kbt. 67.§(2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített
legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyának megfelelő - építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
•a megépített létesítmény megnevezése;
•az elvégzett munkák felsorolása;
•az ellenszolgáltatás nettó összege és alvállalkozói, vagy konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés értéke forintban;
•a teljesítés ideje és helye,
•a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma
olyan részletességgel, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen beazonosítható.
A Kbt.68.§(2) bekezdése szerinti igazolás(ok).
2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása (saját tulajdonú eszköz esetén az eszköznyilvántartó karton-, illetve lista egyszerű másolatú
kivonatának, bérelt eszköz esetén mindkét fél által aláírt, bérleti szerződés csatolása szükséges);
3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben résztvevő szakemberek végzettségének, képzettségének és
gyakorlati idejének bemutatása, és az azt igazoló saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, az oklevél, iskolai bizonyítvány,
névjegyzékbe történő felvételt tanúsító okirat egyszerű másolata, valamint a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozata;
4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző három évre (2008., 2009., 2010.) vonatkozóan az éves átlagos
statisztikai állományi létszámról készült kimutatás;
5. EMAS vagy ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a tevékenységére
vonatkozó környezetirányítási rendszer tanúsítványának csatolása, vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi
intézkedések bemutatása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud (Kbt. 67.§ (2) bekezdés f) pont)
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése a 69. § (4)-(9) bekezdése is alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó
1. a) ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább 1 db nettó 15 millió forintot
elérő értékű befejezett, szerződésszerűen teljesített, jogerős hatósági határozattal elfogadott szénhidrogénnel szennyezett
terület környezeti kármentesítéséről szóló referenciával,
1. b) ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban 1 db kármentesítés tárgyú, jogerős
hatósági határozattal/ nyilatkozattal elfogadott referenciával, melynek keretében legalább 300 m3 EWC 170503*
kódszámú (Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek) veszélyes hulladék kitermelésére, elszállítására,
ártalmatlanítására került sor,
1. c) ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban 1 db komplex építési beruházásra
vonatkozó, befejezett, műszaki átadás átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek keretében
legalább az alábbi műszaki tartalom megvalósítására került sor:
•aszfalt burkolatú út (belső út) építése
•csapadékvíz rendszer építése
•közműépítés
•min. 2 szintes, szintenként 190 m2 alapterületű szociális (szolgáltató épület) létesítése,
2. ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel:
- legalább 1 db vas- és meddőleválasztásra alkalmas, 0-100 mm töretátmérőt teljesítő, mobil törőberendezéssel, vagy
ilyen paramétereket teljesítő rendszerrel,
- legalább 1 db 12 m gémkinyúlású, minimum 0,5 m3 kanálűrméretű, lánctalpas kotrógéppel,
- legalább 2 db, minimum 1,2 m3 kanálűrméretű kanállal és hidraulikus bontókalapáccsal, roppantó ollóval ellátott,
lánctalpas forgókotrógéppel
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lánctalpas forgókotrógéppel
- legalább 5 db, minimum 20 m3 szállítókapacitású szállító járművel,
- legalább 3 db, minimum 3 m3 kanálméretű homlokrakodóval,
- legalább 2 db, 6 tonna teherbírású, közúti forgalomban való közlekedésre alkalmas, billenőplatós tehergépjárművel-,
3. ha nem rendelkezik az alábbi, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkező szakemberekkel:
3. a) műszaki vezetői névjegyzékbe felvett szakági felelős műszaki vezetőkkel:
- 1 fő építés: MV-Ép/A
- 1 fő épületvillamossági: FMV-ÉG/A
- 1 fő nagyfeszültségű villamosvezeték építés és áthelyezés: MV-VI/A
- 1 fő szénhidrogén szállító vezeték építésére: MV-GO/A
- 1 fő vízi közműépítés : MV-VZ/A
- 1 fő útépítés MV-KÉ/A
3. b) kármentesítési szakember (legalább 1 fő), aki rendelkezik:
- felsőfokú mérnöki végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal,
- legalább 1 darab kármentesítési kivitelezési projektben szerzett projektvezetői tapasztalat továbbá,
- a 297/2009. (XII.21.) Korm. Rendelet szerinti, érvényes SZKV-hu hulladékgazdálkodás, SZKV-vf Víz- és földtani
közeg-védelem, valamint SZKV-le Levegőtisztaság-védelem érvényes szakértői jogosultsággal,
3.c) hulladékgazdálkodási szakember (legalább 1 fő), aki:
- felsőfokú mérnöki végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- legalább 1 darab hulladékgazdálkodási kivitelezési projektben szerzett projektvezetői tapasztalat, melynek során
hulladék előkezelési feladatok elvégzésére került sor, továbbá,
- rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. Rendelet szerinti, érvényes SZKV-hu hulladékgazdálkodás szakértői
jogosultsággal,
A 3.a)-3.c) pontokban előírt feltételek esetében egy szakember több pozícióra is jelölhető, illetve az előírt feltételeket
adott esetben (többféle jogosultság megkövetelése) több szakember is teljesítheti.
4. ha az ajánlattevő átlagos statisztikai létszáma a vizsgált időszakban (2008., 2009., 2010.) évente nem érte el a 30 főt;
5. együttesen nem rendelkezik környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakterületre is kiterjedő EMAS vagy ISO
14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal,
vagy
- bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy,
- az ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett
környezetvédelmi vezetési rendszer vagy környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival, leírásával.

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

x Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám

Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF-ban) 80

Jótállási idő (hónap) 10

. Szakmai ajánlat 10
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? igen
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Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
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) x

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 2189 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/01/31 (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/01/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az EuProcure Consult Kft. FHB Bank
Zrt.-nél vezetett 18203174-06010316-40010017 számú bankszámlájára Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés
tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A dokumentáció ellenértéke: 80.000,-HUF +
törvényes ÁFA

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2012/01/18 (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: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/01/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén 3300 Eger, Zalár út 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, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdése alapján eredményhirdetést nem tart, eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás
eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni. Az eljárás eredményéről szóló összegezés
megküldésének tervezett napja: az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 30. napon. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az összegezés megküldésének tervezett napja a következő munkanap.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított tizedik napon, 10:00
óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor a szerződéskötés időpontja a következő munkanap, 10.00 óra.

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 átvehető a dokumentáció ellenértékének kiegyenlítését követően a EuProcure Consult Közbeszerzési
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. I/2. címen, hétfőtől péntekig munkanapokon 9 és 15 óra
között, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő leteltéig, a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről
szóló igazolás bemutatását követően. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54 § (8) bekezdése
szerint történik. A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének
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szerint történik. A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének
megfizetéséről szóló igazolást. Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike
megvásárolja.

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 pont.
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:

Az értékelés az 1. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A. fejezet 1.
ba) alpontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az 1. a) alpont szerinti arányosítás, a 3.
részszempont esetében a III.A fejezet 2. pontja szerinti „Sorbarendezés” módszerével történik a dokumentációban
részletezettek szerint.

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 5.000.000 Ft 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 készpénzben
teljesíti az ajánlati biztosítékot, azt a 10403507-35011950-00000000 számú számlára a közbeszerzési eljárás tárgyának
és KÉ szám megjelölésével kell átutalni, ekkor az átutalásról szóló igazolást szükséges csatolni az eredeti ajánlati
példányhoz másolatban.
3. Engedélyek: Figyelembe véve a munka jellegét és nagyságrendjét, az Ajánlattevőnek a teljesítési területre is érvényes
hulladék előkezelési engedéllyel kell rendelkeznie EWC 170101 és 170904 kódszámú hulladékra vonatkozóan. Emellett
az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a teljesítési területre is érvényes EWC 170101 és 170904 kódszámú hulladékra
vonatkozóan nem veszélyes hulladékszállítási engedéllyel, valamint EWC 170503* kódszámú hulladékra vonatkozó
veszélyes hulladékszállítási engedéllyel.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a közbeszerzésé értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k)nak nyilatkozatot kell csatolniuk arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot adó számlavezető
pénzügyi intézményeken kívül egyéb pénzügyi intézményeknél nem vezetnek számlát. Amennyiben a cégkivonatban
olyan pénzforgalmi számla is szerepel, ami megszűnt, a számla megszűnéséről igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett –
cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó, Az ajánlattételi felhívás feladását megelőzően megszüntetett számlák esetében
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 1. pontjában meghatározott irat csatolása nem szükséges, a később megszüntetett
számlákra vonatkozóan azonban az igazolás csatolandó.
5. Az ajánlatot aláíró, valamint a szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolni
szükséges, és amennyiben az ajánlatot nem ezen cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy az ajánlatot aláíró nevére szóló
meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor 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 ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felhívás feladásának
napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában, illetve az aláírási
címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10%
feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben 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: Az ajánlattételi felhívás megjelenését követő naptól számított 5. napon
(amennyiben az nem munkanap, az azt követő első munkanapon)14.00 óra Helye: Az ajánlatkérő székhelye (3300 Eger,
Zalár u.1-3. II. emeleti tárgyaló) ahonnan a résztvevők közösen mennek ki az építkezés helyszínére.
10. Nyertes ajánlattevő köteles Kbt 306.§ (2) a szerződés időtartamára teljes körű felelősségbiztosítást kötni 400 millió
forint értékben, amelynek az építkezés során okozott esetleges környezeti károsodásokra, azok elhárítására is ki kell
terjednie. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a biztosítást megköti vagy a közbeszerzés tárgyára is
kiterjeszti a szerződéskötés időpontjáig. Ha nyertes ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig nem köti meg illetve nem
terjeszti ki a biztosítást, úgy ajánlatkérő nem köt vele szerződést és elveszti az ajánlati biztosítékot.
11. Az ajánlattétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
12. Ajánlat érvényességi feltétele az ajánlattételi dokumentációban közölt költségvetési kiírás pontos, hiánytalan
kitöltése és annak elektronikus formában történő benyújtása is.
13. Az ajánlatokat 5 példányban összefűzve (1 eredeti, 4 másolat) kell benyújtani, a Kbt. 70/A § (1) bekezdésében
meghatározottak szerinti formai előírások betartásával.
14. Az ajánlattal kapcsolatos előírásokat, szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza, melynek
megtekintése lehetséges a dokumentáció átvételére előírt napokon és időben.
15. Az ajánlattétel nyelve magyar, a bármilyen irat, nyilatkozat az ajánlathoz nem magyar nyelven kerül becsatolásra,
úgy azt ajánlattevő köteles hiteles magyar nyelvű fordításban is becsatolni.
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úgy azt ajánlattevő köteles hiteles 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. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) és c) és d) pontjaira vonatkozóan, azaz:
Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett –
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.
19. Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt.83.§-a szerint.
20. A teljesítés során – tekintettel az elvégzendő munkálatokra, azok volumenére, valamint arra, hogy az emberi
egészségre, az élővilágra és a környezet elemeire káros hatású anyagokkal történik a munkavégzés - az Ajánlattevőnek
rendelkezni és alkalmaznia kell az OHSAS 18001:1999 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási
rendszert, vagy azzal egyenértékű irányítási rendszereket, vagy a fentieknek megfelelő leírásokat, melyek kiterjednek a
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakterületre is. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolni szükséges a fenti vagy
azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy leírást.
21. A 2. bírálati részszempont esetében Ajánlatkérő meghatározta a vállalás Kbt. 57. § (7) szerinti maximumát melynek
értéke 24 hónap. Az előírt minimális értéknél rövidebb jótállási időt tartalmazó ajánlat érvénytelen.

V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zs. út 5 I/2.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): egri fióktelep
Címzett: Dr Turcsányi Dániel
Telefon: 36/784-924
E-mail: info@eupconsult.hu
Fax: 36/784-924
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zs. út 5 I/2.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): egri fióktelep
Címzett: Dr Turcsányi Dániel
Telefon: 36/784-924
E-mail: info@eupconsult.hu
Fax: 36/784-924
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
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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) ----------------------
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