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Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesitő száma:
2010 / 73
Ajánlatkérő:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye:
Apaj Község, Kis apaji-rét
Beszerzés tárgya:
Építési beruházás
Eljárás fajtája:
Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa:
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód:
45112710-5; 45248100-8
Közzététel dátuma:
2010/06/28/
Iktatószám:
1535212010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határ dó: 2010/07/16/
Ajánlatkéró típusa:
Központi szintű
Ajánlatkérő fd tevékenységi köre:
Környezetvédelem
Rövid tartalom:
Kisapaji - rét természeti értékének visszaállítása
Tartalom letőltése PDF-ben
Tartalom:
3. melléklet az 5/2009. (II1.31.)IRM rendelethez
KÖZBESZERZESI ERTESITO
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjalO24 Budapest, Margit krt. 85.
Fax:06 I 336 7751,06 13367757
E-mail: hirdetrneny@kozbeszerzesck.tanacsa.hu On-line értesítés: http://wivw.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERtJ ELJARAS AJANLATI’ETELI FELHIVASA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztöbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód_____________________
Epitési beruházás x
Arubeszerzés
Szolgáltatás
Epitési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
1.1) Név, Cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Liszt Ferenc u. 19.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányílószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolatlarlási pont(ok):
Címzett: dr. Vajna Tatnásné igazgató
Telefon: 76/482-611
E-mail: titkarsag~knp.hu
Fax: 76/481-074
Az ajánlatkéró általános címe (URL): ww~v.knp.hu
A felhasználói oldal címe (tJRL):
További információk a következő címen szerezhetök be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponltal/pontokkal
X
l-la attól eltérő, kérjük töltse ki sz A.l mellékletet
A dokumentáció a következő cimen szerezhető be:

2011/9/29

Közbeszerzések lanácsa F’öoldal
-

Page 2 of 7

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkat
Ha attól eltérő, kérjük tültse ki az Alt mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttallpontokkal
Ha attól eltérő, kéijük löltse ki az A.lll mellékletet
1.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionálisflielyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. * 5)—e) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
1.3.) Az ajánlatkérö tevékenységi köre
1.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajántatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
s Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
X

Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
1.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérök 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) pontJ
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) beL d) pont]
1.4.) Az ajánlatkérö más ajánlatkérök nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
11.1) Meghatározás
11.1.1 ) Az ajánlatkérő általa szerződéshez rendelt elnevezés
Kisapaji -rét természeti értékének visszaállitása.
11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza — építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás—, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy S közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérú által meghatározott követelményeknek megfeletöen
Építési koncessziá
A teljesítés helye
Apaj Község, Kisapaji-rét
NUTS-kád HUIO2
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lizing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NtJTS-kód
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c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1—27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesités helye
NUTS-kád
ll.l.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósitása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBtt) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
11.1.4) Keretmegátlapodásra vonatkozó Információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegátlapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegátlapodás egy ajánlattevóvel
A keretmegállapodás időtartama: tdőtartam év(ek)hen:
VAGY hónap(ok)ban:
A kőzbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idótartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegátlapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
tI. IS) A szerzödés meghatározása/tárgya
Atatányáras vállalkozási szerződés élőhely rekonstrukciós munkákra Apaj térségében, a Kiskunsági Nemzeti Park és egyben Natura 2000 területének
részét képező Kisapaji-réten.
11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szóieevz.ék Kiecészitő szóieeyzék
Fő tárgy:
45112710-5
További tárgyak: 45248100-8
11.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléktetból szükség szerint több példány használható)
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyójthatók (csak egyetjetöljön he):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
11.I.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternativ ajánlatok)? nem
lt.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
11.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
A munkák elvégzését a dokomentációban található kiviteli tervek szerint kell elvégezni, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások
betartásával. A kivitelezés rőbb adatai a következők:
Vonalas létesítmények megszüntetése: Felszámolásra kerülő vonalas rőidmüvek Összes hosszan projekttel érintett 12,1957 km2 területen 26 S23 m,
becsült megmnzgatandó őssztérfogahsk 25624 m3.
Felhagyott, pontszerü létesitmények rekultivációja:
- A homokbánya, betóltendő számitott térfogata 3600 m3.
- tvadéknevelő halastavak. Kalkulált fdldmunkája 7560 m2-en 2808 m3-nyi területrendezés, tömörítés (egyrétegű).
- Kisapaj felszámoltés lebontott gazdasági területen fellelhető (Állami Gazdaság juhászata) 487 m3 sitt-, tégla- ésbeton törmelék elszállítása.
4 db vizvisszatartó tiltós átereszek építése.
11.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog lelrása:
Ha Ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számitva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, sz árubeszerzésre Vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kéijük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétól számitva)
11.3) A szerzödés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkőtésétől számitva)
VAGY: kezdés 20 10/08/10 (év/hó/nap)
ES/VAGY
befejezés 2010/10/II (év/hó/nap)
tll. szakatz : Jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
111.1) A szerzódésre vonatkozó feltételek
111.1.1) A szerzódést biztositó mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Jótállási idő, melynek mértéke értéketési szempontot képez.
- Jótetjesitési biztositék, melynek mértéke a nettó szerzödéses ár 2%-a, és amely a Kbt. 53.
(6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
- Késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 3%-a.
- Meghiósulási kötbér, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 2%-a
- 1-lelyreállitási óvadék, amely a Kbt. 53.
(6) bekezdésa) pontja szerint teljesithető.
111.1.2) Fő ftnanszírozási és fizetési feltételek és~vagy hivatkozása vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A projekt flnanszirozásaa Környezet és Energia Operatív Program támogatásával történik. Az ajánlattétel, a szerzödés és a kitizetések pénznetne:
t-IUF.
- A nyertes ajánlattevó a teljesítés folyamán a támogatási szerződés üzetnezése szerint: I dh rész— és I db végszámlát nyújthat be. A számták
ellenértékének teljesítése az igazolt teljesítést követően 45 napon belül szátlítái kitizetés keretében, átutalással történik. Ajántatkérő 10% előleget, a
pályázati konstrukció kötöttségei mellett, igény szerint biztosít.
A tinanszírozás során különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit szükséges Ftgyelensbe venni:
14/2004. (Vtll.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet,
1/2004. (1.5.) Kormányrendelet,
360/2004. (Xll.26) Kormányrendelet,
255/2006. (Xll.8.) Konnányretidetet,
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1612006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
28112006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
111.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
111.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a küldnleges feltételek meghatározása
ltl.2) Részvételi feltételek
111.2.1) Az ajánlattevö személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az ajánlatkérö által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó Vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. * (1) bekezdésében, és a 61. * (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizáija a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a kőzbeszerzés értékének tiz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozőjával vagy a számáraerőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlaltevönek, a hz százalék feletti alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. (3)
bekezdésben foglaltakalapján nyilatkozniakell. A nyertes ajánlattevánek azeredményhirdelést követően nyolc napon belül kell sz igazolásokat
benyújtania.
111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Pl. A Kbt. 66 (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményélől származó, sz ajánlattételi határidő lejáratát megelőző
30 napnál nem régebbi nyilatkozat benyújtása a következő tartalommal:
- sz ajánlaltevő/a közbeszrzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe Venni kívánt alvállalkozó bankszámlaszáma(i),
- mióla vezeti ajánlattevő/ a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvállalkozó bankszámláját,
- az ajánlattételi határidöl nsegelőző 24 hónapban volt-e a számlán fedezethiáoy miatt sorban álló tétel.
P2. A Kbt. 66. * (1) bekezdés b) pontja alapján az ajátilattevő/a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó utolsó kettó lezárt pénzügyi évére (2008. és 2009.) vonalkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén
jövedelemadó bevallása.
P3. A Kbt. 66. * (1) bekezdése) pontja alapján nyilatkozat az előző kellö lezárt pénzügyi év (2008. és 2009.) teljes forgalmáről.
P4. Pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhivás megjelenésének napjánál 90 nappal nem régebbi keltezésű igazolás beny~tása az
ajánlatlevőia közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláján (alszámláján) rendelkezésre álló
pénzeszközről és/vagy sz ajánlaltételi haláridó lejáralát megelőző 90 napnál nem régebbi, kötelező érvényű hitelígérvény sz összeg rendelkezésre
bocsátására vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
Pl. számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az ajánlaltételi határidőt megelőző 24 hónapban fedezethiány miatt sorban
álló tétel nem volt.
P2. Az előző két lezárt pénzügyi év (2008. és 2009.) mindegyikében a médeg szerinti eredménye nem volt negatív.
P3. sz előző két lezárt pénzügyi év (2008. és 2009.) mindegyikében nettó forgalma évenként elérte a nettó 50 millió Ft-ot (attól rüggően, hogy sz
ajánlatlevő mikorjött létre, illetve mikor kezdtemeg tevékenységét. Kbt.66.* (1) bekezdése) pont);
P4. rendelkezik összesen 40 millió forint (vagy ezzel egyenértékű deviza) összegü elkülönített számlapénzzel vagy konkrétan sz adott projektre
nevesitett, visszavonhatatlan hitelígérvénnyel.
Pl-P2. tekintetében ajánlattevönek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt atváltalkozőnak külön-külön, P3P4.
tekintetében együttesen kell megfelelniük.
111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ml. A Kbt. 67. * (2) bekezdés a) pontja alapján sz előző 3 évben teljesített, előírásoknak megfelelő referenciák ismertetése, valamint a Kbt. 68.* (2)
bekezdés szerinti igazolások.
M2. A Kbt. 67. * (2) bekezdése) pontjában foglaltak alapján a projekt teljesítéséért felelős vezető tisztségviselő szakmai önéletrajza, szakirányú
végzeltségét igazoló okirat egyszerű másolata.
M3. A Kbt. 67.* (2) bekezdése) pontjában foglaltak alapján a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető szakmai önéletrajza, szakirányú
végzettséget igazoló okirat(ok) egyszerű másolata, a 244/2006 (Xtt.5.) Korm. rendeletben meghatározott „MV-VZ/A” kategória szerinti jogosultságot
igazoló határozat egyszerű másolata.
M4. A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A.* (2) bek. e) pontja alapján esatolni kelt a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség
szerinti bontásban, illetve képzettség igazolását.
M5. A 162/2004. (V.2t.) Korm. rendelet 8/A.* (2) bek. a) pontja alapján esatolni kell a szerződésszerű tetjesítéshezrendelkezésre álló munkagépek,
berendezések adalairól szóló nyilatkozatot (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), valamint a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot
(saját tulajdon esetén tárgyi eszköz nyilvántartás másolata, bérlet esetén bérleti (elő)szerződés másolata vagy más, a rendelkezésre állást bizonyító
jogviszony igazolására alkalmas dokumentum másolata)
Az alkalmasság minimumkövetetménye(i):
Ajánlattevő és a közheszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt atvállalkozó alkalmas, ha együttesen rendelkeznek:
Ml. az előző 3 évben összesen
- legalább 2 db, védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen végzett, egyenként minimum nettó 30 millió Ft érlékü, a közbeszerzés
tárgyához kapcsolódó (röldmunka ás tereprendezés), mélyépítési referencia munkával,
- és legalább 3 db vízvisszatarló tiltás áteresz építés referencia munkával
M2. ha a projekt megvalősitásáért felelős vezető tisztségviselő rendelkezik legalább középfokú végzettséggel ás minimum 5 év szakmai tapasztalattal
vízépítés és tereprendezés területen.
M3. legalább I rd, a 244/2006 (XIIi.) Konn. rendeletben meghatározott MV-VZIA kategóriás felelős müszaki vezetővel, aki felsőfokú végzettséggel,
legalább 5 év müszaki vezetői munkatapasztatattal rendelkezik.
M4. legalább Ó ~ legalább alapfokú nehézgép-kezelö engedéllyel rendelkező szakemberret.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
M5. a tetjesitéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg müszaki felszereltséggel:
- legalább I db, 6 irányban mozgatható tolólappat ellátott lánelalpas röldlotóvat
- legalább 2 db 4 irányba mozgathalő totátappal ellátott lánetalpas rdtdtolával
- legalább 3db minimum 26 t önsúlyú lánetalpaskolrőgéppet és legalább 3db minimum 22 t önsútyú lánelalpas kotrógéppel
- legalább 900 kg őnsútyú hidraulikus bontökalapácesal
- legalább I db 4 tengelyes, összkerékhajtású, minimum 14 t megengedett hasznos teherbírású biltenő felépítményű lehergépkocsival
- legalább I db tninimum 26 t megengedett hasznos teherbírású nehézgép szállító pótkocsivat
111.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. szerint fenntartott nem
111.3) Szolgáltalásmegrendetésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
111.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Fia igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
-

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.l) Az eljárás típusa
IV. 1.1) Az eljárás típusa a Kbl. VI. fejezete szerinti
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Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.l.2) Az eljárás tipusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Birálati szempontok
IV.2.l) Birálati szempontok (csak a megfelelöt 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
I. Ajánlati ár (nettó Ft)
5
2. Jótállási idő (hónap)
4
3. Teljesilési határidő (nap)
4. 1-lelyreállílási óvadék mértéke (Ft)
2
5. Garanciálisjavitási igényre reagálási idó (óra) 3
lV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha Igen, további információk az elektronikus árlejtésröl (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.l) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
lV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesitett tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/bá/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 1 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010107/16 (év/hó/nap)
Időpont: 09:30 óra
Kelt-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Azösszegtartalmazzaazáfa-t. Fizetésbankiátutalással a Magistratum StúdióKfl. 70600016-120007l5sz. bankszámlájára. Azátutalási megbizás
“Közlemény” rovatában fel kell tüntetni a hirdetmény KE-iktatószátuát.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/16 (év/hó/nap) Időpont: 09:30 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en sz ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések beny~that6k
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: 20t0/07/l 6 (év/hó/nap)
Időpont: 09:30 óra
Helyszin : Kiskunsőgi Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.- Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétrejogosult személyek
A Kbt. 80 * (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő Információk
V.l)
A KÖZBESZERZES Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból ünanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
Közép-magyarországi Operatív Program
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.l) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. július2l. lóra
V.3.2) A szerzödéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 10.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és sz ajántatkérő által előírt alapvető szabályai, az elsó tárgyalás időpontja: (kivéve, ha sz eljárás tárgyalás
nélküli)
V.3.4.l)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolalos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció elekironikus óton (e-mail) kerül megküldésre, írásbeli igénylés meglcüldésél követően sz ajánlattételi határidó napján I óráig. Az
írásos igénylésnek sz alábbi adatokal kell tartalmaznia: ajánlattevó neve, levelezési cime, sz eljárásban kapcsolatot Iartó személy neve, telefonszáma,
telefaxszáiua, e-mail címe, közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése, valamint a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló igazolás. A Kbt.
~~-* (4) bek. megfelelően irányadó. A dokumentáció másra át nem ruházható Közös ajánlattevők esetében elegendő, ha a dokumentációt azegyik
ajánlattevő igényli meg.
V35. 1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának birálali szempontja esetén sz ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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1-10.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának birálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5. 1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ertékarányosilás.

V.6)
A 111.2.2) és a 111.2.3) szerinti feltételek ésezek előírt igazolási módja aminősített ajánlattevök hivalalosjegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minösítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ~ánlattevőnek (közösajánlattevöknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.* (2) bekezdés, illetve7l. ~ (1) és a 72.* bekezdés szerint.
2) A nyertes ajánlattevö visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezöbb ajánlatot tetövel köt szetzödést.
3) Az ajánlatok ősszeállításával és benyúitásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevöket terheli.
4) Az ajánlatltoz csatolni kell
az ajánlatot aláíró személyek aláirási cínspétdányát, illetve az ajánlat meghatalniazott általi aláírása esetén meghatalma7Ását,
ajánlattevö aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbiróság által kibocsátott cégkivonat Vagy az tM Cégnyilvántartó és
Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben el nem birált módosítás van folyamatban,
cégbirósághoz érkeztetett változás-bejegyzésL kérelem másolatát,
- ajánlattevö szakmai ajánlatát a dokumentáció szerinti tartalommal,
közös ajánlatot benyújtó ajánlattevók esetében ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (Isitelesitett) szerződést, mely tartalmazza többek között a
közös ajánlattevök között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevöt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajántattevák nevében hatályos jogttyilatkozatokat tehet.
5) Idegen nyelvű int, dokumentum benyújtása esetén azidegen nyelvű dokumentummal együtt annak24il9SG. (Vt.26.) MTrendelet 5*-a szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítását is be ketl nyújtani. A fordítás tartalmának lielyességéért az ajántattevö felelós. Ajánlatkérö kizárólag a fordítást
vizsgálja.
6) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, tartalomjegyzékkel, folyamatos lapszámozással (az elsö oldalt is), zárt
kötésben, a cégjegyzésrejogosult kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, I eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az
ajánlaton szerepelnie kell az,,eredeti” vagy a „nsásolat”nsegjelölésnek. Eltérés esetén tsz ‚eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csomagolásra
(szükség szerint acimzetten kívül) kizárólag az alábbi szöveg ke~Ijön~. „A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukció -kivitelezési munkák
közbeszerzés, felbontani csak a megadott helyen és időben!”
7) Ajánlatkérö a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 834. szerinti körben biztosítja.
8) Azajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtania, melynek összege 500.000,. Ft. Azajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2)
bekezdése alapján teljesitendó. Banki átutalás esetén sz ajánlatkérő Magyar Allamkincstániál vezetett 10025004—01743630-00000000 számú
bankszámlájára teljesitendő az átutalás. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos sz ajánlattételi határidövel. Az ajánlati
biztosítéknak érvényben kelt maradni sz ajánlati kötöttség időtartama alatt. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot neni fizet.
9) Tekintettel a beruházás Európai Unió általi finanszírozására azajánlattevönek sz Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó arculati
kézikönyv, illetve „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum által előirtakat teljesíteni kell, melynek költsége az
ajánlattevőt terheli.
10) Az eljásásban nem lehet ajánlattevő, alvállatkozó ésa közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkoző
sem, akinek a cégkivonatában felsorolt tevékenységi körök között nem szerepel a szerződés teljesítésében vállalt tevékenységi kör.
11) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet: bruttó 85.524.900,- Ft. Ajánlatkérő sz eljárásta Kbt. 92. c) pont fennállása esetén eredménytetenné
nyilvánithatja.
12) A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó.
13) Az ajánlatot azajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és fonnai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A felhívásban,
valamint a dokunsentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröl szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.S)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06125 (év/hó/nap)
A. mettéklet További címek és kapetolattartási pontok
1) További információk a következö címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetók be
Hivatalos név: Magistratuni Stúdió Kft.
Postai cím: Sóház u. 4.
Város/Község: Dunaröldvár
Postai irányitószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majláthné Konrád Emilia
Telefon: 06- 30/9898-353
E-mail: konrademilia@tolna.net
Fax: 75/341-749
Internetcim (URL): íl) Cimek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetó
Hivatalos név: Magistratum Stódiá Kft.
Postai cím: Sóház u. 4.
Város/Község: Dunaröldvár
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majlátltné Konrád Emilia
Telefon: 30/9898-353
E-mail: konrademilia@tolna.net
Fax: 75/341 -749
Intemetcím (IJRL): 111) Címek és kapcsolattarlási pontok, ahovA az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatatos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányitószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcim (URL):

Vissza
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V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5. 1) Pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
tEriékarányositás.
V.6)
A 111.2.2) ésa 111.2.3) szerinti Feltételek és ezek előírt igazolási módja aminösitett ajánlattevök hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Azajánlattevönek (közösajánlattevőknek) azajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.* (2) bekezdés, Illetve II. (1) ésa 72.* bekezdés szerint.
2) A nyertes ajánlattevó visszalépése esetén ajántatkérö a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot Idővel köt szerződést.
3) Az ajánlatok összeállításával és benyójtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevöket terheli.
4) Az ajántathoz csatolni kell
— az ajánlatot aláíró személyek atáirási címpéldányát. illetve az ajánlat megliatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazását,
- ajánlattevó aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat vagy az tM Cégnyilvántartó és
Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben cl nem bírált módosítás van folyamatban, a
cégbiróságttoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem másolatát,
- ajántattevö szakmai ajánlatát a dokumentáció szerinti tartalommal,
- közös ajánlatot benyújtó ajántattevók esetében ügyvéd, illetve közjegyzó által ellenjegyzett (hitelesitett) szerződést, mely tartalmazza többek között a
közös ajánlattevók között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorci[tmot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajántattevök nevében tiatátyosjogayilatkozatokat tehet.
5) Idegen nyelvű ital, dokumentum benyújtásaesetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 24/1986. (Vt.26.) MT rendelet 5.*-aszerinti
hiteles magyar nyelvű fordítását is be kelt nyújtani. A fordítás tartalmának hetyességéért az ajánlattevö felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
6) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészitve, tartalomjegyzékkel, folyamatos lapszámozássat (az első oldalt is), zárt
kötésben, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, I eredeti és 2 másotati példányban kell benyújtani. Az
ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csotnagolásra
(szükség szerint a cimzetten kívül) kizárólag sz alábbi szöveg kerüljön: „A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukció - kivitelezési munkák közbeszerzés, felbontani csak a megadott helyen és időben!”
7) Ajánlatkérő a biánypóttás lehetőségét a Kbt. S3*. szerinti körben biztositja.
8) Az ajánlattevönek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyűjtania, tnelynek összege 500.000,- Ft. Az ajánlati hiztosilék a Kbt. 59. (2)
bekezdése alapján teljesitcndö. Banki átutalás esetén azajántatkérö Magyar Allamkincstárnál vezetett l0025004-0I743630-00000000 számú
bankszámlájára teljesitendó sz átutalás. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos azajánlattételi határidővel. Az ajánlati
biztositéknak érvényben kell maradni sz ajáolati kötöttség időtartama alatt. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem ílzet.
9) Tekintettel a beruházás Európai Unió általi ftnanszírozására az ajánlattevőnek sz Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó arculati
kézikönyv, illetve „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum által elóírtakat teljesíteni kelt, melynek költsége az
ajánlattevőt terheli.
10) Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, atvállalkozó ésa közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváltalkozó
sem, akinek a cégkivonatában felsorolt tevékenységi körök között nem szerepel a szerződés teljesítésében vállalt tevékenységi kör.
11) Azajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet: bruttó 85.524.900,- Ft. Ajánlatkéró azeljárást a Kbt. 92. * c) pont fennállása esetén eredménytetenné
nyilvánithatja.
12) A felhívás és a dokutnentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó.
t3) Az ajánlatot azajánlati felbívásban meghatározott tartalmi és fonnai követelményeknek megfelelöen kell elkészíteni ésbenyújtani. A fethívásban,
valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröl szóló 2003. évi CXXtX. törvény sz irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/25 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek ás kapctolattartási pontok
t) További információk a következő cimeken és kapcsolattartási pontokon szerezbetök be
Hivatalos név: Magistratum Stódió KIt.
Postai Cím: Sóház u. 4.
Város/Község: Dunaföldvár
Postai irányitószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majláthné Konrád Emitia
Telefon: 06- 30/9898-353
E-mail: koorademilia@tolna.net
Faz: 75/341.749
Internetcím (URL): 11) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Magistratum Stúdió K~.
Postai Cím: Sóház u. 4.
Város/Község: Dunatbldvár
Postai irónyitószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majlátbné Konrád Emilia
Telefon: 30/9898-353
E-mail: konrademilia@totna.net
Faz: 75/341-749
tntemetcim (URL):
Itt) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovA sz ajánlatokat kell benyájtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
tnternetcim (URL):

Vissza

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/enesito/pid/O/ertesitoHirdetnaenyproperties?objectlD—Hjrdetmeny,portal,,.
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