3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Postai cím: Március 15. tér 1.
Város/Község: Zirc
Postai irányítószám: 8420
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal
Címzett: Kaszás Béla Osztályvezető
Telefon: +36/88-593-705
E-mail: kaszas.b@zirc.hu
Fax: +36/88-414-475
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A zirci települési szilárd hulladéklerakó területén tényfeltárás kiegészítés, valamint a
kapcsolódó beavatkozási terv készítési és egyéb tervezési feladatok megvalósítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Zirc, 125 – 131 hrsz.
Zirc, Március 15. tér 1.
NUTS-kód HU213
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
Vállalkozási szerződés keretében a zirci települési szilárd hulladéklerakó területén
tényfeltárás kiegészítés, valamint a kapcsolódó beavatkozási terv készítési és egyéb
tervezési feladatok megvalósítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90715000-2

További
tárgyak:

90732400-1
90733700-1
90712500-6

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)
2,21 ha területű, 265.000 m3 hulladékot tartalmazó települési szilárd hulladéklerakó
vonatkozásában a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. szerinti kármentesítés keretében
tényfeltárás kiegészítés elvégzése, terepi feladatok teljesítése, ennek keretében
többek között fúrások mélyítése (16 db védett furat kialakítása), árkolásos feltárás,
mintavétel, analitika, szennyezettség térbeli kiterjedésének aktualizálása, hidraulikai
transzportmodell számítás, kockázatelemzés, tényfeltárási záródokumentáció,
beavatkozási terv és vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése, a KEOP 2.4.0/B.
pályázati konstrukció követelményeinek figyelembe vételével, valamint a szükséges
engedélyek beszerzése.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi ill. meghiúsulási kötbér, a Kbt. 53. § (6) bek. a.) pontja értelemszerűen
alkalmazandó.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF. A szolgáltatás
finanszírozása a KEOP keretében biztosított 100 %-os támogatással történik.
Ajánlattevő számláit a Közreműködő Szervezet átutalással egyenlíti ki, a
szerződésszerű, igazolt teljesítés alapján kiállított, jogszabályoknak megfelelő
számlák ellenében, az igazolt teljesítéstől számított 60 napon belül, a Kbt. 305. § (3)

bekezdése, és a 2003.évi XCII. tv. 36/A § betartásával. Részszámlázási lehetőség
az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint biztosított.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha Ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60.
§ (1) bek., vagy a Kbt. 61. § (1) bek. d-e.) pontjában meghatározott kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll.
b) ha Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt.
61. § (1) bek. a-e.) és 62. § (1) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 249. § (3) bek. szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Emellett, a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatójának értelmében (K.É. 2009.évi
111. szám; 2009. szeptember 23.) a Kbt. 250. §-a (3) bekezdésének h) pontja
alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, és az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követően a Kbt. 63.
§-a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G.1. Ajánlattevő tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényének, és
az utolsó befizetési bizonylatnak az egyszerű másolata, a Kbt. 66. § (1) bek. a.)
pontjának megfelelően.
G.2. Ajánlattevő 2007., 2008. és 2009. évi számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója, kiegészítő mellékletek nélkül.
(Kbt. 66. § (1) bek. b.) pont szerint, egyszerű másolatban csatolandó).
G.3. Ajánlattevő nyilatkozata a 2007., 2008. és 2009. évi teljes forgalmáról. (Kbt. 66.
§ (1) bek. c.) pont szerint).
G.4. Ajánlattevő nyilatkozata a 2007., 2008. és 2009. éves közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységéből (tényfeltárás, környezetvédelmi tervezés) származó
forgalmáról. (Kbt. 66. § (1) bek. c.) pont szerint).
Amennyiben az Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet
erőforrásaira támaszkodva felel meg, az alkalmasság igazolására csatolt
dokumentumokat követően az Ajánlatban csatolni kell a Kbt. 65. § (3) – (4) bek.
szerinti iratokat. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
G.1. nem rendelkezik legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától
érvényes, min. 10 millió Ft/év és káreseményenként min. 5 millió Ft összegű
tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítással
G.2. a 2007., 2008., 2009. mérleggel lezárt gazdasági év közül egynél több év
mérleg szerinti eredménye negatív.
G.3. ha a 2007., 2008. és 2009. évekre vonatkozó éves átlagos forgalma (a 3 év
számtani átlagát tekintve) nem érte el az évi nettó 20 millió Ft-ot.
G.4. a 2007., 2008. és 2009. évekre vonatkozó éves átlagos közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységből származó forgalma (a 3 év számtani átlagát tekintve) nem
érte el az évi nettó 10 millió Ft-ot.
Az alkalmassági követelményeket csak Ajánlattevőnek kell teljesítenie, 10 % felett
bevont alvállalkozó gazdasági alkalmasságát Ajánlatkérő nem vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó részéről:
M.1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 éves időszakban (3*365 nap) végzett
tényfeltárási és környezetvédelmi tervezési szolgáltatásainak bemutatása az
ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak megfelelően, és igazolása a Kbt. 68.§
(1) bekezdésében előírt igazolási mód szerint. Szolgáltatásonként ismertetni
kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél adatait, a szolgáltatás tárgyát,
az ellenszolgáltatás összegét, a hatósági határozat számát és az alkalmasság
megítéléséhez szükséges mennyiségi és egyéb adatokat. (Kbt. 67.§ (3) a))
M/2. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről,
megjelölve, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, és bemutatásuk a
dokumentációban rögzítettek szerint. (Kbt. 67. § (3) bek. d.)).
M/3. a.) a bevezetett minőségirányítási és környezetközpontú irányítási
intézkedések alkalmazásának igazolása, akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával, vagy azzal egyenértékű, a minőség
biztosítása, és környezetközpontú irányítás folytatása érdekében tett intézkedések
leírása, vonatkozó vezetői utasítás csatolása,
b.) valamint talajra, és talajvízre vonatkozóan a mintavételi akkreditációs okiratok
egyszerű másolatának csatolása. (Kbt. 67. § (3) bek. g., f.)
A Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdése alkalmazandó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 4. §
3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésbe 10 % felett bevonni kívánt
alvállalkozóval együttesen:
M/1. nem rendelkezik a megadott időszakban legalább a következő, eredményesen
befejezett referencia-szolgáltatásokkal:
a.)1 db., min. 2 ha területű, min. 100.000 m3 hulladékot tartalmazó hulladéklerakó
tényfeltárása (ennek keretében min. 15 db védett furat kialakítása, vízminta vétel,
analitikai vizsgálatok elvégzése, hidraulikai transzportmodell, és kockázatelemzés
készítése), tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elkészítése,
b.) 1 db KEOP konstrukcióban támogatott projekt keretében tényfeltárás elvégzése
és beavatkozási terv készítés megvalósítása, ahol az ellenszolgáltatás összege
elérte a nettó 10 millió Ft-ot,

c.) 1 db karsztos területen végzett felszín alatti víz szennyezés vizsgálata és ehhez
kapcsolódóan szennyezés-terjedési modell elkészítése.
Tényfeltárás és beavatkozási terv készítés alatt a 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet szerinti kármentesítési tevékenységek értendők. Eredményesen befejezett
szolgáltatás a tényfeltárás, ill. beavatkozási terv készítés vonatkozásában a
záródokumentáció, ill. beavatkozási terv környezetvédelmi hatóság általi jogerős
döntéssel történő elfogadását jelenti.
Az a., b., c. pont szerinti követelmények csak külön-külön referencia munkával
(szerződéssel) teljesíthetők.
M/2. nem tudja biztosítani legalább a következő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket:
a.) 1 fő terepi munkákért felelős műszaki vezető, aki rendelkezik bejegyzett vízügyi
szakértői engedéllyel vízfeltárás-kútfúrás, és vízföldtan területen (W-V-13, W-V-17)
és rendelkezik legalább 5 éves kármentesítési (tényfeltárási) terepi munka vezetési
gyakorlattal,
b.) 1 fő, kármentesítések területén min. 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező
víz- és földtani közeg védelme tárgykörben feljogosított szakértő,
c.) 1 fő hulladékok káros hatásai elleni védelem tárgykörben feljogosított szakértő,
d.) 1 fő a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerint vízmérnöki építmények teljes
tevékenységi körben történő tervezésére feljogosított (VZ-T) tervező,
e.) 1 fő a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerint környezetvédelmi létesítmények
és technológia tárgykörben feljogosított (KB-T) tervező.
f.) 1 fő legalább középfokú OKJ szakképesítéssel rendelkező minőségbiztosítási
auditor, vagy minőségbiztosítási szakmérnök végzettséggel rendelkező személy.
A felelős műszaki vezető kivételével egy személy több előírást is teljesíthet. A
szakértői jogosultságokra a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet, ill. a 378/2007.
(XII.23.) Korm. rendelet vonatkozik.
M/3. a.) ha nem rendelkezik érvényes akkreditációval rendelkező tanúsítók
által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001 minőség irányítási, és ISO 14001:2004
környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy ezekkel egyenértékű alkalmazott
rendszerekkel,
b.) valamint nem rendelkezik talajra és talajvízre vonatkozóan mintavételi akkreditált
státusszal.
A Kbt. 68. § (4) és (5) bekezdést Ajánlatkérő alkalmazza.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet, 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet, 219/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet, ill. a 378/2007. (XII.23.) Korm. rendelet.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)

60

Vállalt teljesítési határidő a tényfeltárási
záródokumentáció elkészítésére (nap)

25

Késedelmi kötbér (Ft/nap)
15
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap )
Időpont: 9.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Átutalással Zirc Városi Önkormányzat Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett
73900030-10011719 számú bankszámlájára, a hirdetmény KÉ számának
feltüntetésével. A dokumentáció átvételénél az átutalás tényét igazolni kell. Fenti
összeg áfával értendő.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 9.00

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap)
Időpont: 9.00
Helyszín : Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (8420 Zirc, Március 15.
tér 1.) 205 sz. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bek. szerinti személyek.
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:
KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 11. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. augusztus 31. 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: az I.1 pontban megjelölt címen, munkanapokon 8:00 és
12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 és 9.00 között az
ellenérték megfizetésének igazolásával. Kérjük az átvételi szándék előzetes jelzését
az I.1. pont szerinti telefonszámon. A Kbt. 54. § (4) bek. alkalmazandó.
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:
0-10
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:

Arányosítás, a dokumentációban megadott képletek 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. Az ajánlatkérési dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén
elegendő a közös ajánlattevők egy tagjának kiváltani. Az átvételt igazoló iratot
egyszerű másolatban az ajánlatba csatolni kell.
2. Csatolni kell az ajánlatba: a Kbt. 70. § (2) bek., a 71. § (1) bek. a.), b.), c.),
71. § (3) bek., és 72. § szerinti nyilatkozatot, felolvasó lapot, valamint egyéb, a
dokumentációban előírt nyilatkozatokat, iratokat. Az ajánlati árat a dokumentációban
részletezettek szerint kell megadni, más megoldás érvénytelen.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdését alkalmazza.
4. Az ajánlathoz jelenlegi állapotot tükröző cégkivonatot kell csatolnia
ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozónak, illetve erőforrást biztosító szervezetnek,
valamint aláírási címpéldányt, vagy ügyvédi aláírásmintát kell csatolnia mindazon
személyeknek, akik az ajánlatban ezen szervezeteket a nyilatkozatok során
jegyezték.
5. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani, zárt borítékban,
az ajánlatkérő nevét, címét, az eljárás tárgyát, és „Az ajánlattételi határidő lejártáig
(dátum, időpont) felbontani Tilos!” feliratot feltüntetve; részletes előírások a
dokumentációban.
6. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az
Ajánlattevőt terheli.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a konzorciális szerződést,
amely tartalmazza legalább a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását
a teljesítésért, a vezető ajánlattevő meghatalmazását a közbeszerzési eljárás
során történő képviseletre, valamint a konzorcium megszüntetésére vonatkozó
rendelkezéseket. Az ajánlatban valamennyi ajánlattevő által tett nyilatkozatot a
vezető ajánlattevőnek kell tennie; a nem a vezető ajánlattevő által tett, és aláírt
nyilatkozatokat ajánlatkérő az értékeléskor nem veszi figyelembe.
8. A Kbt. 20. § (3) bek. alkalmazandó, vagyis, ahol a törvény, vagy Ajánlatkérő
másként nem rendelkezik, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
9. Ajánlatkérő a 249. (2) bek. i.) pontja szerint, a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.
§ (1)-(7) bekezdése szerint biztosítja.
10. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték letételéhez köti, amely 200.000,Ft, azaz Kettőszázezer forint. Teljesíthető az Önkormányzat 73900030-10011719
számú bankszámlájára (Zirci Takarékszövetkezet) történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, az eljárás számának feltüntetésével.
Feltételek:
- Átutalás esetén az összegnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában a megjelölt számlán kell lennie.
- A bankgaranciának feltétel nélkülinek, és visszavonhatatlannak kell lennie, és a
lejárati ideje nem lehet az ajánlattételi határidő lejártától 60 napnál korábbi.
- Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalási kötelezvény
esetében: felhívásra az Önkormányzat részére a kezességvállaló biztosítsa az

ajánlati biztosíték összegét, az alapügylet vizsgálata nélkül, legalább az ajánlattételi
határidő lejártától számított 60 napos időtartam alatt.
Az átutalásra vonatkozó bizonylat másolatban, a bankgarancia, ill. a kötelezvény
az érvényesíthetőség érdekében eredetben az ajánlathoz csatolandó. Az ajánlati
biztosítékra az ajánlatkérő kamatot nem fizet.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 253. § szerinti fenntartottságot a benyújtott beszámolók
alapján ítéli meg, és az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő bármelyik évre vonatkozó
éves nettó árbevétele eléri az 1 Mrd. Ft-ot.
12. Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére egyszeri helyszíni bejárást biztosít,
melynek időpontja: 2010. július 15. 10.00 óra. Találkozás helye: Zirc, Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztály fsz. 106. irodája, regisztráció, majd indulás saját
gépjárművekkel a hulladéklerakóhoz.
13. Jelen beszerzésre a Kbt. 48. § (3)-(4) bek. vonatkozik.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

