Sátoraljaújhely szennyvízelvezetés korszerűsítés
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013/84
Szolgáltatás megrendelés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2013.07.19.
12347/2013
71250000-5;71240000-2

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Sátoraljaújhely

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

2013.08.06.

Regionális/helyi szintű

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 5.
Város/Község: Sátoraljaújhely
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szamosvölgyi Péter
Telefon: 47/525-108
E-mail: satoraljaujhely@kozbeszerzesi.hu
Fax: +36 47525115
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
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Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése - Tervezés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás 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 (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés komplex tervezési feladatok ellátására Sátoraljaújhely Város
szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése tárgyú pályázat keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
71250000-5

További tárgyak:

71240000-2

Kiegészítő szójegyzék

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése tárgyú
pályázat keretében tervezési feladatok ellátása
A tervezési feladat főbb előzetes műszaki paraméterei:
Szennyvízvezeték cseréje: 15 km melynek keretében NA200, NA 300, NA400 beton és AC csőcsere,
valamint meglévő NA400 vezeték bővítése legalább NA500 méretűre;
Új ingatlanbekötés: 300 db;
Szennyvíztelep részleges építészeti és technológiai felújítás iszapkezeléssel együtt: 22723
lakosegyenérték;
A tervezés részeként a szükséges engedélyes tervek és tendertervek elkészítése 12 példányban
valamint 1 példány elektronikus adathordozón, és az engedélyek beszerzése a tervező feladata.
A tervezési feladat főbb elemei:
• építési engedélyes terv és tenderterv;
• Vízjogi létesítési engedélyes terv és tenderterv;
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• környezetvédelmi hatástanulmány;
• szolgalmi és kisajátítási terv munkarészei;
• terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok ( jellemzően:
lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái, régészeti próbafeltárás, illetve örökségvédelmi
hatástanulmány, talajmechanikai szakvélemény)
továbbá valamennyi itt nem nevesített, de a megvalósításhoz szükséges terv, engedély tanulmány.
A tenderterv részeként el kell készíteni az összes munkarészre vonatkozó árazott és árazatlan
költségvetést.
A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. A felek között kötendő felhasználási
szerződésben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos felhasználás jogát is biztosítani kell. A
tervezési díj meghatározásánál figyelembe kell venni a felhasználási jogok ellenértékét.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér az ajánlattevő által megajánlottak szerint.
Vállalkozói előleg biztosítéka a kért vállalkozói előleg 100%-a.
A szerződéses biztosítékok teljesíthetőek a Kbt. 126.§ (6) bekezdés alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
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A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik.
A szerződésszerű teljesítés igazolását követően benyújtott számlák szerinti ellenértékek
átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a Kbt. és a 2007–2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet vonatkozó
jogszabályi rendelkezésire:
Számlázás rendje:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél 2 db számla benyújtására jogosult: az engedélyezési eljárás
megindításáról szóló határozat kiadásakor a szerződéses összeg 60%-a, a jogerős engedélyek
kiadásakor a szerződéses összeg 40%-a kerülhet számlázásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (1)és(4) bekezdése alapján (
figyelemmel a Ptk. 292/B.§(1)bekezdésére) fizeti ki, attól függően, hogy az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz-e igénybe. [Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi
XCII. törvény) Art. 36/A. §].
A támogatásból megvalósuló fejlesztés számláinak kiegyenlítése szállítói finanszírozás szabályai
szerint történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság), és a dokumentációban adja meg a létrehozandó
gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, a Kbt.27.§.(2) bekezdése szerint.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítését sajátos – a jogszabályokkal
összhangban álló – feltételekhez, így különösen környezetvédelmi feltételekhez köti. Az ajánlatkérő
e feltételekről részletesen a dokumentációban rendelkezik
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező 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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben. foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok fennáll.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k)
pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt
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kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá. Az ajánlattevő által a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen
felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménye valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló nyilatkozatát az alábbi
tartalommal:
• mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját,
• számláján jelen felhívás feladásának napjától visszaszámított egy éven belül volt-e 30 napot
meghaladóan sorban álló tétel
P.2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) c) pontjára tekintettel cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az elmúlt három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, valamint a
jelen közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munkából származó árbevételéről évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3. Az elmúlt három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban,
amennyiben az utolsó három üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a
www.e-beszamolo.kim.hu honlapon. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett
honlapon, Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdés, illetve a 310/2011. Korm. rend. 14. § (1) b) pontja
alapján a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal és
adatokkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rend. 14. § (2) bek. szerint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló
nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri, vagy meghaladja a 10 mFt értéket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján jelen felhívás
feladásának napját megelőző egy éven belül 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
(310/2011. Korm. rend. 14. § (1) a) pont)
P.2. Ha nem rendelkezik az elmúlt három üzleti év (2010.,2011., és 2012.) átlagában: legalább 40
millió Ft nettó árbevétellel, és nettó 20 millió Ft jelen közbeszerzés tárgya szerinti tervezési
munkából származó árbevétellel. (310/2011. Korm. rend. 14. § (1) c) pont)
P.3. Ha az elmúlt három üzleti év bármelyikében mérleg szerinti eredménye negatív. (310/2011.
(XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) b) pont)
A közös ajánlattevők közül, a P.1 és P.2. P.3. pontban előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelmény tekintetében elegendő, ha egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1. jelen felhívás feladásának napját megelőző három évben befejezett, szerződésszerűen
teljesített szolgáltatásairól szóló dokumentumokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez
szükséges részletezettséggel. (a 310/2011. Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint.)
M.2. A szakemberek képzettségének ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (3) d)
pontja alapján, képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a
megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű
másolati példányának csatolásával (melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási
nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése
alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M1: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három évben nem rendelkezik legalább 1db befejezett, legalább nettó 700 mFt
beruházási összértékű tervezési referenciával, mely egy szerződésben tartalmazott építési, vízjogi
létesítési és környezeti hatáselemzési munkarészeket.
M2: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (3) d) pontja alapján nem rendelkezik legalább az
alábbiakban meghatározott, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel:
- legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, Építészeti tervezési szakterületen
tervezői jogosultságú és legalább 3 év építész tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel
- legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, Vízi építmény tervezési szakterület
tervezői jogosultságú és legalább 3 év Vízimérnöki szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
- legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, Építmények technológiai tervezés
szakterület tervezői jogosultságú és legalább 3 év gépész, vagy energetikai szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
Az alkalmassági feltételek szerinti szakemberek között átfedés lehetséges.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be
a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja,
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés
teljesítése során, A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
8

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti tervezői képesítések
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
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Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Ajánlati ár nettó ( Ft)
Előteljesítés mértéke az engedélyezési
tervekre vonatkozóan az V.4) Egyéb
információk: j) pontban megadott
részhatáridőhöz viszonyítva ( maximum 15
nap)
Rendelkezésre állás a tender tervek
minőségbiztosítása során, a szükséges
módosítások átvezetése : ( maximum 20
mérnöknap)
Rendelkezésre állás a kivitelezői
közbeszerzési eljárás során, a tisztázó
kérdések megválaszolása : ( maximum 10
mérnöknap)
Késedelmi kötbér ( maximum 200 000
Ft/nap)

Súlyszám
50

20

10

10

5

Meghiúsulási kötbér (maximum 5 000 000
Ft)

5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ZQ-211/2013
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
10

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/08/06 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/08/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/08/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.; Emeleti
tanácskozó)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
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KEOP-7.1.0/11-2013-0011
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8-14 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-12 óráig
(az ajánlatok felbontásának napján 8-10 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen
időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentáció személyes
átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az
átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt megvásárló elérhetőségeit
(név, székhely, adószám, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, levelezési cím, faxszám, e-mail cím,
telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve, elérhetősége). A dokumentációba történő
betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet,
valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő
elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen
kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció másra nem ruházható át.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a
dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát Ajánlatkérő
megbízottja részére átadta/megküldte és bármely esetben a dokumentációt megvásárló a
dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges
elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám)
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
Minden részszempont esetében 1-10.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. bírálati részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét, a 2. -6. bírálati
részszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét, alkalmazza.
Ajánlatkérő az egyes bírálati szempontok esetében eltérő bírálati – pontozási – módszert alkalmaz,
az alábbiak szerint:
Fordított arányosítás: tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Egyenes arányosítás: tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a
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legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A pontszámítás során alkalmazott képletek a dokumentációban kerülnek leírásra.
V.3.4) 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
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1.; P.2.; P.3.;
M.1.; M.2.;
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
a) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
b) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy
- a felhívás feltételeit elfogadja (a Kbt. 60. § (3) bekezdése)
- a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (a Kbt. 60. § (5) bekezdése)
c) Az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölni
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és arányát, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.(a Kbt. 40. § (1)
bekezdése)
d) Az ajánlatot 1 eredeti és példányban papír alapon, valamint 3 db az eredeti példánnyal
mindenben egyező elektronikus formában ( pl: CD vagy DVD), pdf. formátumban, zárt
csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a címzést, az
ajánlattevő nevét, címét, az ZQ-211/2013 "Szennyvíz" hivatkozást, valamint „ A BONTÁSI ÜLÉSEN
NYITHATÓ FEL !” feliratot. Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A
benyújtandó ajánlatok részletes tartalmi és formai előírásai a dokumentációban vannak
meghatározva.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-14 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati
nap munkanap, szombaton 8-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-10 óráig lehet
benyújtani.
e) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
f) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás
iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg
kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, telefax
számot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző
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gazdasági szereplőnek.
g) Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
tervdokumentációk felhasználásával kerül kiválasztásra a beruházás kivitelezője, a terveknek és
műszaki dokumentációknak szennyvíztelep bővítése tárgyban a FIDIC „sárga”; a szennyvízhálózat
építése tárgyban a FIDIC „piros”könyv szerinti feltételek szerint kell elkészülni;
h) Az ajánlatba becsatolandó
- ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60. napnál nem régebbi
cégkivonata, vagy nyilatkozata arról, hogy az ellenőrzését az ajánlatkérő melyik magyar nyelven
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból teheti meg
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 60. napnál nem régebbi cégkivonat
- Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája
másolatban.
- Egyéb, az eljárást megindító felhívás, a Dokumentáció, valamint a Kbt. által előírt, de itt külön nem
nevesített dokumentum.
i) Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva felel meg, úgy meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
j) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére részhatáridőket határoz meg, az alábbiak szerint:
- Engedélyes tervek elkészítése és átadása Ajánlatkérő részére: 2013. szeptember 30.
- tendertervek elkészítése és átadása Ajánlatkérő részére: 2013. december 10.
- jogerős engedélyek beszerzésének határideje: 2013. december 16.
k) Amennyiben Ajánlatkérő az összegzésben megjelöli a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy
a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vele köt szerződést.
l) Ajánlatkérő fenntartja a felhívás módosításának illetve visszavonásának jogát, mely esetben a Kbt.
hatályos szabályinak megfelelően jár el.
m) Jelen beszerzés részben támogatásból valósul meg, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a
projektben meghatározott pénzügyi forrást meghaladó ellenszolgáltatást tartalmazó
összességében legkedvezőbb ajánlat esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
n) Ajánlatkérő Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, a dokumentációban
meghatározottak szerint előlegfizetésre biztosít lehetőséget. Ajánlattevő az ajánlatában
nyilatkozzon, hogy igényt tart-e előleg biztosítására.
o)Jelen felhívásban és a dokumentációban nem részletezett kérdésekben az eljárást megindító
felhívás feladásának napján hatályos Kbt. szabályai szerint kell eljárni
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/07/16 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
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Hivatalos név: Zemplén Quality Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Bt.
Postai cím: Völgy utca 2.
Város/Község: Sátoraljaújhely
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabadka Sándor üzletvezető
Telefon: 20/326-7455
E-mail: info@kozbeszerzesi.hu
Fax: 47/322-703
Internetcím (URL): www.kozbeszerzesi.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Zemplén Quality Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Bt.
Postai cím: Völgy utca 2.
Város/Község: Sátoraljaújhely
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabadka Sándor üzletvezető
Telefon: 20/326-7455
E-mail: info@kozbeszerzesi.hu
Fax: 47/322-703
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
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Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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