
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
x Építési beruházás
   Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.
Postai cím: Dobozi út 5.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dávidné Fábián Csilla
Telefon: +36 66 523 207
E-mail: jogiiroda@bekesvizmu.hu
Fax: +36 66 528 850
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
   Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

   Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz-szolgáltató
gazdasági társaság
   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
   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:

Vállalkozási szerződés (FIDIC Piros Könyv) „A Békés Megyei Vízművek
Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című
KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 számú projekt kivitelezési munkáira
vonatkozóan.

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)

x Építési beruházás
x Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)



   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1) A dombegyházi vízbázis belső védőterülete
2) A kunágotai vízbázis belső védőterülete
3) A Lőkösháza-Kevermes vízbázis belső védőterülete
4) A Medgyesbodzás vízbázis belső védőterülete
5) Az Újkígyós vízbázis belső védőterülete
NUTS-kód: HU332

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
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
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 (FIDIC Piros Könyv) „A Békés Megyei Vízművek
Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című
KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 számú projekt kivitelezési munkáira
vonatkozóan.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45200000-9
További
tárgyak:

45342000-6
45112100-6
45232130-2
45111100-9
45112700-2
45232451-8
45310000-3

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)

Vállalkozási szerződés (FIDIC Piros Könyv) „A Békés Megyei Vízművek
Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése” című
KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004 projekttel tárgyú projekt kivitelezési munkáira
vonatkozóan.
A dombegyházi vízbázis belső védőterületén:
- a vízgyűjtő övárkok kialakítása, 130 fm
- a belső burkolt utak, parkoló: 420 m2
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó
kialakítása: 1 db és az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését
szolgáló zárt csatornák kialakítása az övárokig és a kezelt csapadékvíz
övárokba történő bevezetése: 12 fm
- zöldfelület kialakítás: 1290 m2
- kerítésépítés: 240 fm
A kunágotai vízbázis belső védőterületén:
- a vízgyűjtő övárkok kialakítása: 84 fm
- a belső burkolt utak, parkolók: 120 m2
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó
kialakítása: 2 db és az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését
szolgáló zárt csatornák kialakítása az övárokig és a kezelt csapadékvíz
övárokba történő bevezetése: 17 fm
- kútaknák kialakítására: 2 db
- bontási munkák: 8 m3
- zöldfelület kialakítás: 920 m2
- kerítésépítés: 106 fm
- behatolás elleni védelem: 2 db
- villamos munkák, vízszintérzékelő szonda:2 db
A Lőkösháza-Kevermes vízbázis belső védőterületén:
- a vízgyűjtő övárkok kialakítása, : 2729 fm
- a belső burkolt utak, parkolók:768 m2, stabilizált burkolat: 832 m2
- parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó:6 db
és az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt és zárt
csatornák és a kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése: 219 fm
- kútakna kialakítására: 1 db
- zöldfelület kialakítás: 16 080 m2
- kerítésépítés: 1332 fm
A Medgyesbodzás vízbázis belső védőterületén:
- a szennyezett csapadékvíz kezelése - olajfogó -: 5db és az olajfogón
áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt és zárt csatornák és a
kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése:90 fm
- övárkok kialakítása: 1826 fm



- a belső burkolt utak, parkolók: 640 m2, stabilizált burkolat: 1935 m2
- kútaknák kialakítására: 13 db
- bontási munkák: 16,4 m3
- zöldfelület kialakítás: 46 570 m2
- kerítésépítés: 2160 fm
- villamos munkák, behatolás elleni védelem: 13 db és vízszintmérő szonda:
15 db
Az Újkígyós vízbázis belső védőterületén:
- a vízgyűjtő övárkok kialakítása, 3450 fm
- a belső burkolt utak, parkolók:1710 m2, stabilizált burkolat: 5745 m2
parkolókra hullott szennyezett csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogó
kialakítása: 7 db, és az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését
szolgáló fedett csatornák kialakítása az övárokig és a kezelt csapadékvíz
övárokba történő bevezetése: 188 fm
- kutak betömedékelése: 15 db
- Bontási munkák: 148,3 m3
- zöldfelület kialakítás: 44 480 m2
- biztonsági kerítés építése:3771 fm
- villamossági munkák (terv szerint)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az engedélyek
érvényességi ideje a teljesítés időtartama alatt lejár. A meghosszabbításról
a nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni. Az engedélyek megléte nem
jelenti azt, hogy a közműkezelői nyilatkozatok is érvényesek. A közműkezelői
nyilatkozatok meghosszabbításáról szintén a nyertes ajánlattevő gondoskodik.
Hasonlóképpen a nyertes ajánlattevő feladata gondoskodni minden
bejelentésről, amely munkák végzése során valamely hatóság részére
szükségessé válik.
A nyertes ajánlattevőnek a fenti kivitelezési munkák befejezését követően
a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges megvalósulási
tervet, valamint – ahol szükséges – a kezelési és karbantartási utasítást kell
biztosítania a műszaki átadás-átvétel feltételeként. (A vízjogi üzemeltetési
engedélyt az üzemeltető szerzi be a végleges üzembe helyezést követően,
így ennek beszerzése nem számít bele jelen szerződés időtartamába, a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokba.)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 436 907 857 Pénznem: HUF
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:
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:  vagy napban: 274 (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:
A vállalt véghatáridőre vonatkozóan kerül kikötésre: valamennyi
késedelemmel érintett nap vonatkozásában a teljes nettó Egyösszegű
Ajánlati Ár 0,1 %-a naponta. A késedelmi kötbér érvényesítésének maximuma
összesen 60 késedelmes nap.
Hibás teljesítési kötbér:
Az „építési és bontási hulladék szállítási volumenére (tkm)” tett ajánlattevői
vállalás teljesítésére vonatkozóan, a teljes nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,025
%-a tkm túllépésenként.
Teljesítési biztosíték (azaz a Kbt. 126. § (2) szerinti biztosíték): a teljes nettó
Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a, a Kbt. 126. § (2), (4)-(5) illetve (6) bekezdés a)
pont (az ajánlattevő választása) szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték (azaz a Kbt. 126. § (4) szerinti biztosíték): az
igényelt előleg mértékével egyező értékben, a Kbt. 126. § (4)-(5) illetve (6)
bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerint.
Jótállási kötelezettség: A jótállási időszakban (a sikeres műszaki
átadás-átvételtől számított, 24 hónap) az ajánlattevő garanciális
kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti, rendelkezésre
állást biztosítani.
Jóteljesítési biztosíték (azaz a Kbt. 126. § (3) szerinti biztosíték): a teljes nettó
Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a, a Kbt. 126. § (3), (4)-(5) és (6) bekezdés a)
pont (az ajánlattevő választása) szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a dokumentációban
kerülnek kifejtésre.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen
közbeszerzésben a HUF.
B) A szerződés nettó értékének finanszírozása az Európai Unió, továbbá
a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik. Az ÁFA megfizetése az
ajánlatkérő saját kötelezettsége.
C) A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és az ajánlatkérő által
ennek elismeréseként a teljesítés igazolás kézhezvételét követően kiállított
számla alapján, szállítói kifizetés formájában, a Közreműködő Szervezet által,
banki átutalással történik.
D) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:



1) az ajánlatkérő – figyelemmel arra, hogy beszerzését támogatásból
valósítja meg – a Kbt. 130. § (3) bekezdés szerint kíván eljárni, összhangban
a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó 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
rendelkezéseivel;
2) az ajánlatkérőként szerződő fél, és – európai uniós támogatás
szállítói kifizetése során – a kifizetésre köteles szervezet, amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a
Kbt.130.§ (3) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet –
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól – 14.§ (1),
(3) bekezdése szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
E) Fizetési ütemezés:
1) A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.§ (2) bekezdés alapján megállapított
előleg kifizetését kérheti, melynek összege legfeljebb a teljes nettó
Egyösszegű Ajánlati Ár 30 %-a lehet. Az ajánlatkérőként szerződő fél –
illetve a beruházás támogatásból megvalósuló szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet – az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
(Kbt. 131.§(1)-(2) bekezdés, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet –
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól – 12.§ (1)
bekezdés).
Az előleg átutalása a nyertes ajánlattevő előleg lekérőjének ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátása alapján történik. A visszafizetés ütemezése: az
előleg – lehívása esetén –az 1-3. részszámlából kerül 1/3-1/3-1/3 arányban
levonásra.
2) Az ajánlattevő a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól – 13.§-ban
meghatározottak szerint, maximum 3 db rész-számlát, és 1 db végszámlát
nyújthat be a következő ütemezésben, illetve (előleg levonása nélkül értendő)
értékekben:
1. részszámla: az Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) legalább
20%-os, de legfeljebb 25%-os mértékének megfelelő műszaki teljesítés
elérésekor jogosult rész-számlát benyújtani, a részteljesítésnek megfelelő
teljesítésarányos (legalább 20, de legfeljebb 25%) értékben;
2. részszámla: az Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) legalább 50%-os
mértékének megfelelő műszaki teljesítés elérésekor jogosult rész-számlát
benyújtani, a részteljesítésnek megfelelő teljesítésarányos (30-25%) értékben;
3. részszámla: az Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) legalább
70%-os, de legfeljebb 80 %-os mértékének megfelelő műszaki teljesítés
elérésekor jogosult rész-számlát benyújtani, a részteljesítésnek megfelelő
teljesítésarányos (minimum 20, de maximum 30%) értékben;
Végszámla: a dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározottak szerinti teljesítéskor, illetve a szerződés szerinti teljes
műszaki tartalom átadás-átvételét követően jogosult a végszámlát benyújtani.
A végszámla értéke nem lehet Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár)
20%-ánál kisebb összegű (minimum 20, de maximum 30%).



A teljesítés arányos elszámolás során – azon belül elszámolható tételként
– kizárólag az „Egyösszegű ajánlati ár bontása” című táblázat szerinti
költségvetési fősorokat kell, és lehet figyelembe venni: kizárólag egy-egy
vízbázis/védőterület vonatkozásában feltüntetett egy-egy költségvetési fősor
100%-os megvalósítását követően érvényesíthető az adott tétel szerinti
ellenérték a (rész)számlában.
F) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § értelmében az
Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között, valamint a nyertes ajánlattevő
és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolás benyújtása után történhet. Vonatkozó
előírásokat a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól – 14. § tartalmazza.
G) A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak
megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. (Amennyiben
nem „fordított ÁFA” szabályozás szerint történik a kifizetés, akkor az ÁFA
megfizetése az ajánlatkérő saját kötelezettsége.)
H) A Felek a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól – 7. §-ban foglaltakkal összhangban,
a szerződésben 5% tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret kizárólag
az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A
tartalékkeret felhasználásának –egyértelmű, minden ajánlattevő számára
előre megismerhető módon rögzített – lehetséges eseteit és pénzügyi
feltételeit a dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet
tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
KEVERMES VÍZBÁZIS:
• 1-5 kútcsoportok: üzemelés közben történik a munkavégzés, ezért a
védőterületek zárt állapotát folyamatosan biztosítani kell! Üzemi területen
csak EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV-vel rendelkezők tartózkodhatnak. A terület
zártsága munkaszervezéssel az alábbi módon biztosítható: első lépésben
az út és a hozzá tartozó műtárgyak készülnek el, majd egy ideiglenes
kerítéssel (zárhatóan, a jelenleginél nem kisebb kapuval) a kutakat 10 m-es
védőtávolságon kívül el kell keríteni, ezután elkészíthető az övárok és a
biztonsági védőkerítés, végül az ideiglenes védőkerítés bontása történik.
• 6. kútcsoport: a kút aknába telepítése során a réteg zártságát biztosítani
kell, a kivitelezés AUG. 01. ÉS MÁJ. 01. közt végezhető (kút aknába
telepítése, útépítés, kerítésépítés, övárok készítése, csapadékvíz elvezetés)
MEDGYESBODZÁS VÍZBÁZIS
• 1-es, 3-as, 4-es kútcsoportok: egy időben egy kútcsoporton vehetők
üzemből ki a termelő kutak. AUG. 01. és ÁPR. 30. között végezhetők az
üzemelésből kivétellel járó munkafolyamatok, másik kútcsoporton csak akkor
kezdhető meg ilyen tevékenység, amikor az előbbi beüzemelése megtörtént



(van negatív vízminta, kutak üzembe állítása megtörtént, ezek üzemeltetői
feladatok). Célszerű egy folyamatban elvégezni a védelembe helyezéssel
járó összes feladatot egy kúttelepen, majd beüzemelni a kutakat, utána
másik teleppel folytatni. Amennyiben üzemelő kutas időszakban is történik
munkavégzés a védőterületen belül, a kevermesi 1-5 kúttelepeknél előírtak az
irányadók.
• 2-es, 5-ös kútcsoportok: ezeken a kúttelepeken nyomásfokozós átadási
pontok is vannak, amelyeknek a kivitelezés ideje alatt is üzemelni kell, ezért
a két telepen az üzemből történő kivonás rendje a következő: egyszerre
a két kútcsoporton 1-1 kutat kell leállítani, elvégezni az aknába telepítést
(réteg zártságát biztosítva). Mivel üzemi területen történik a munkavégzés
a kevermesi 1-5 kútcsoportoknál előírtak az irányadóak (eü. könyv, belső
védőkerítés), beüzemelés után lehet újabb 1-1 kutat leállítani. A 2-es és
5-ös kútcsoportokon üzemelésből való kivonással járó munkavégzéssel egy
időben a másik három kúttelepen ilyen (kútleállítással járó) tevékenység nem
végezhető. Mivel üzemi területen is történik munkavégzés a kevermesi 1-5
kútcsoportoknál előírtak az irányadóak (üzemi terület folyamatos zártsága,
egészségügyi könyv). A két kútcsoporton is AUG. 01. és ÁPR. 30. közt
végezhetők az üzemelésből kivonással járó tevékenységek.
ÚJKÍGYÓS TERMELŐ TELEP
Az üzemi területet a kútsortól ideiglenes kerítéssel a mellékelt vázlat szerinti
nyomvonalon le kell választani, csak gyalogos átjárásra alkalmas zárható
kapuval készülhet. A munkavégzéshez a bejárás a kútsor déli végén (10-es
kút felől) levő földútról biztosított, nem az üzemi területen keresztül.
2012-ben kell teljesen elkészülni a villanyszerelési munkáknak, amelyekhez
minimalizálni szükséges azt az időtartamot, amíg nem lehet a kutakat
üzemeltetni az átkötések miatt. Továbbá 2012-ben kell a kútházak és a kerítés
bontásait elvégezni (ez magába foglalja az ideiglenes kerítés megépítését),
valamint a tervszerinti útépítés is kivitelezésre kerüljön 2012-ben (beleértve
az olajfogók beépítését, víznyelők kialakítását és a szegélyezést, valamint
az ehhez tartozó földszállítást is, mert ez nem akadályozza az ivóvíz
szolgáltatását.
2013-ban szabadon megválaszthatóak, a fennmaradó kivitelezési munkák
időtartamai amennyiben, a Kevermesi és Medgyesbodzási termelő telepen
ezen időpontig megvalósul annyi kútmegbontással járó kiviteli fázis, ami
biztosítja a regionális vízellátó rendszer vízbeszerzési biztonságát.
Elektromos energia biztosítása: a munkavégzéshez szükséges elektromos
energiát a BMV ZRT 3x16 A mértékig biztosítja, 35 ft/kwh+ÁFA áron.
Ideiglenes felvonulási szekrényt előre bejelentett igény alapján 185.000
ft+ÁFA áron tudunk biztosítani, a rákötéseket, érintésvédelmi beméréseket
munkák végén a lekötéseket a kiszállásokkal együtt helyszínenként 60.000
ft+ÁFA áron biztosítjuk. Az üzemelő hálózaton csak a BMV ZRT szakemberei
végezhetnek beavatkozást, a szolgáltatási felelősség átruházását tiltó törvényi
rendelkezés miatt. Amennyiben a kivitelező saját felvonulási szekrénnyel
kívánja megoldani az elektromos energia vételezését, abban az esetben is
kizárólag szabványosan megépített, bemért szekrényt tudunk csatlakoztatni.



Vízigény biztosítása: a munkavégzés idejére a szükséges vízmennyiséget
302,5 Ft/m3+ÁFA áron biztosítja a BMV ZRT. A mérőhely kiépítése és
bontása 70.000 Ft+ÁFA/db egységáron történik.

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok (Kbt. 122.§ (1) bekezdés) alapján, az eljárásban nem lehet
- ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. §
(1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontokban foglalt kizáró feltételek valamelyike,
- ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. §
(2) bekezdés szerinti kizáró feltétel,
- ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 57. §
(1) bekezdés a)-d) pontokban foglalt kizáró feltételek valamelyike.
Az előzőek szerint előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az
ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés
kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 2. § i)
pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia
(Kbt. 122. § (1) bekezdés, illetve 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 12. §
alapján).
Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés,
illetve a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról – 12. § alapján a 10. § szerint).
A Kbt. 57. § szerint előírt kizáró feltételek fenn nem állását az alvállalkozó,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
vonatkozásában, a Kbt. 58. § (2) bekezdés szerint a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – 12. § alapján a 10. §-ban meghatározottak
szerint, az a) vagy b) pont szerinti nyilatkozat benyújtásával kell igazolni.
A kizáró okok igazolása körében a felhívás feladását követően kelt
nyilatkozatokat szükséges benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:



A) Valamennyi – az ajánlattétel időpontjában – számlát vezető pénzügyi
intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának – V.5.
pont szerinti – napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata(i) a sorbanállásra
vonatkozóan, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
kettő évre (24 hónapra) vonatkozóan, illetve attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben – amitől
kezdve – ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pont alapján az 55.§ (1) bekezdés d) pont,
és 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról – 14. § (1) bekezdés a) pontja)
B) Ajánlattevő vagy jogelődje az elmúlt 2 lezárt üzleti évi, számviteli
jogszabályok szerinti (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és a
számviteli jogszabályoknak való megfelelés igazolásaként a könyvvizsgálói
jelentés, amennyiben ennek készítésére kötelezett) beszámolója (ha
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. (A
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.)
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
fenti dokumentumok közzétételét, az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia
kell az elmúlt 2 lezárt üzleti évének mérleg szerinti eredményéről (nem kettős
könyvvitel rendszerében nyilvántartó szervezetek esetében az adóalapról),
likviditási mutató II. ((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek)
értékéről.
Ha az ajánlattevő az előzőek szerinti irattal (vagy jogelődje az elmúlt 2 lezárt
üzleti évi, számviteli szabályok szerinti beszámolója) azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízjogi
engedélyes körben végzett kivitelezési tevékenységből) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
(Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pont, és 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 14. §
(1) bekezdés b) pontja, illetve 14.§ (2) bekezdése szerint)
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a 310/2011.
(XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik az
alkalmasság igazolása során, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A) Alkalmas, ha benyújtott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok)
alapján az eljárást megindító felhívás feladásának – V.5. pont szerinti –
napjától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) nem volt 30 napot
meghaladó időtartamban 1.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű sorbanállása.
B1) Alkalmas, ha mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt üzleti évben
nem negatív.
B2) Alkalmas, ha számviteli jogszabályok szerinti eredmény-kimutatásában a
likviditási mutató II. ((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek)
értéke a az elmúlt 2 lezárt üzleti év átlagában legalább 1, 00.
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról – 14. § (2) bekezdés alkalmazása
esetén, a gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (vízjogi engedélyes körben végzett kivitelezési
tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele: összesen 300.000.000 Ft
Alanyi kör:
III.2.2./A-B) pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon Kbt. 55. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti követelmények esetében, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés);
Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
Elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott
alkalmassági feltételt igazolja, amennyiben az teljeskörűen megfelel az előírt
feltételnek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
A) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
(60 hónapban) teljesített és átadás-átvétellel lezárult legjelentősebb építési
beruházások ismertetése saját cégszerű nyilatkozat formájában, mely a
jogszabályban előírtakon túl tartalmazza az alkalmassági feltételnek való
megfeleltetéshez szükséges adatokat is. Ajánlatkérő a feltétel igazolására
elfogadja a szerződést kötő másik fél által adott – a jogszabályban előírtakon
túl az alkalmassági feltételeknek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is
tartalmazó – igazolást is.
(Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pont alapján a 55.§ (1) bekezdés a) pont, és
a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról – 15. § (2) bekezdés a) pont és
16. § (2), (5) bekezdése szerint)
B) A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetők, és szakemberek
megnevezése, képzettségük (végzettségük, szakmai gyakorlatuk)
ismertetése, továbbá – az alkalmassági feltételnek való megfelelés



megállapításához szükséges részletezettségű, a szakmai gyakorlatot
igazoló – a szakember által aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, valamint
a jogosultság igazolása. Az alkalmasság igazolása körében megnevezett
szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata is csatolandó.
A szakemberek szakmai önéletrajzaiban, a szakmai gyakorlat igazolására
vonatkozó adatok idő intervallumát ÉV/HÓ, valamint tól/ig bontásban kell
megadni.
(Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pont alapján a 55.§ (1) bekezdés a) pont, és
a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról – 15.§ (2) bekezdés e) pont
szerint)
C) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint
műszaki felszereltség leírása.
(Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pont, és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet –
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 15.§
(2) bekezdés b) pont szerint.)
D) Azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket
az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Csatolni kell az érvényes
ISO 14001 szerinti tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait,
leírását.
(Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pont, és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet –
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 15.§
(2) bekezdés f) pont, és 17.§ (3) bekezdés szerint.)
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik az
alkalmasság igazolása során, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a
Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A) Alkalmas, ha rendelkezik legalább 1 db, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) műszaki
átadás-átvétellel lezárult, vízjogi létesítési engedély alapján megvalósított,
vízépítési kivitelezési referenciával, mely értéke – egy szerződésen belül –
eléri legalább a nettó 350.000.000 HUF értéket.
B) Alkalmas, ha bevonásra kerülő szakemberei körében rendelkezik az
alábbi szakemberekkel, akiknek, a minősítés kiadásától számítva, egyenként,
összesen legalább 3-3 éves (összesen 36 hónapos) igazolt jogosultsága
szerinti szakmai gyakorlata van:
B1) 1 fő MV-Ép/A (építési munkák, felszíni vízelvezetés) jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezető;
B2) 1 fő MV-VZ/A (vízgazdálkodási létesítmények) jogosultsággal rendelkező
felelős műszaki vezető, aki rendelkezik környezetvédelmi célú vízépítési
felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal;



B3) 1 fő MV-VI/A (villamosság), vagy MV-Ép/ÉV (építmények villamos,
hírközlő és épületfelügyeleti rendszerei) jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki vezető;
B4) 1 fő, a 297/2009. (XII. 21.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1.3. víz- és
földtani közeg védelem szerint kiadott (SZKV-1.3. vagy SZKV-vf) érvényes
szakértői jogosultsággal vagy környezetvédelmi felülvizsgálati jogosultsággal
(a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint kiadott "K-F-J felszín alatti víz- és
talajvédelem" tárgyban kiadott érvényes felülvizsgálati engedély) rendelkező
szakértővel.
C) Alkalmas, ha rendelkezik az alábbi eszközökkel:
C1. legalább 1 db legalább 125 m talpmélységű kút fúrásához alkalmas
kútfúró berendezéssel;
C2. legalább 3 db gumikerekes árokásó-kotróval.
D) Alkalmas, ha rendelkezik ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer
meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal,
vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetvédelmi
intézkedésekkel.
Alanyi kör:
III.2.3./A-D) pontokban meghatározott feltételeknek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés);
Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
A III.2.3./B1)-B4) pontok igazolása során egy szakember több pozícióra is
jelölhető, amennyiben az előírt feltételnek egyébként megfelel.
Együttes megfelelés esetén elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó
igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja, amennyiben az
teljeskörűen megfelel az előírt feltételnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen

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 válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

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:
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 Súlyszám
Megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár
(nettó Ft)

60

Megajánlott előteljesítés a teljesítési
véghatáridőre (naptári nap)

10



Építési és bontási hulladék kezelésére
vonatkozó vállalás (tkm)

10

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)
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)
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: 2012/06/12 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
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: 2012/06/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/06/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló
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 szerint.

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:
„A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba
helyezése” című KEOP-2.2.3/B/09-2010-0004

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 az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben,
közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi a
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. A hozzáférés adatai:
www.bekesvizmu.hu/vizbazisvedelem. A dokumentáció letöltését megelőzően
a gazdasági szereplőnek a jogiiroda@bekesvizmu.hu e-mail címre
regisztrációs bejelentkezést kell küldeni. A regisztrációs bejelentkezésben
közölni kell a dokumentációt letöltő szervezet nevét, címét, képviselője
megnevezését, fax-számát és e-mail címét. A regisztráció (a dokumentáció
ajánlatkérőtől történő beszerzése) az érvényes ajánlattétel feltétele,
ezért szükséges a regisztrálás. Az ajánlatkérő a letöltéshez szükséges
kiegészítő információkat megküldi a regisztrált gazdasági szereplőnek, ezért
szükséges a kapcsolattartó megnevezése és elérhetőségeinek megadása.
A dokumentáció Kbt. 54. § (6) bekezdésének megfelelő átvétele/letöltése az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át
és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő
viseli. Az ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplőnek a regisztrációban
megadott kapcsolattartási címre postán küldi meg a FIDIC Általános
Szerződéses Feltételeket tartalmazó dokumentációs mellékletet.

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:

1-10 pont
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:

1. részszempont (Megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár – nettó Ft):



a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É.
2010/152. [2010.december 22.]) III./A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a
"fordított arányosítás" módszere.
P = (Amin/Avizsg) * (Pmax - Pmin) + Pmin
2. részszempont (Megajánlott előteljesítés a végteljesítési határidőre –
naptári nap):
a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É.
2010/152 [2010.december 22.].) III./B./2. pontja szerinti abszolút módszer,
a "folytonos hasznossági függvény" módszere. Azon legkedvezőbb szint,
melyre és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú pont kerül kiadásra: 32 naptári nap (Emax);
olyan elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 0
naptári nap (Emin).
P = [(Evizsg - Emin) / (Emax - Emin)] * (Pmax - Pmin) + Pmin
3. részszempont (Építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó vállalás -
tkm):
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának (K.É.
2010/152. [2010.december 22.]) III./A./1./a) pontja szerinti relatív módszer, az
"arányosítás" módszere
P = [(Hleghosszabb - Hvizsgált) / (Hleghosszabb - Hlegrövidebb)] * (Pmax -
Pmin) + Pmin
Az építési beruházás során keletkező építési- és bontási hulladékok
kezelésére vonatkozóan tett vállalással összefüggésben az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy mivel ez műszakilag lehetetlen,
tekintettel a minősítési eljárásokra, a telephelyenként képződő hulladék
80%-nál magasabb arányú újrahasznosítása nem vállalható.
Az értékelési pontszámítás részletezését a dokumentáció tartalmazza.
Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó
súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre.
A legmagasabb összesített súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő lesz az
eljárás nyertese.

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:
III.2.2. és III.2.3. pontok valamennyi rendelkezése.

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:
1. Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni (Kbt. 122. §
(5) bekezdés), ezért kéri, hogy az ajánlattevők erre tekintettel tegyék fel
kérdéseiket.



Az ajánlatkérő, 2012. június 5-én 11:00 órai kezdettel (konzultáció nélküli)
helyszíni bejárást tart az ajánlattevők részére, melyről jegyzőkönyv készül.
Találkozás: Újkígyósi Vízműtelep, Szabadkígyós Tanya 44.
2. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban
egy eredeti és két másolati nyomtatott példányban, és a teljes ajánlatot
– tekintve, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg - pdf – vagy
más nem szerkeszthető – formátumban, elektronikus adathordozóra (pl.:
CD/DVD-re írva) egy példányban elektronikusan is, a Kbt. 36. §-ban, illetve a
dokumentációban meghatározottak szerint kell benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásának helye:
- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon
hétfőtől-csütörtökig 10.00-14.00, pénteken 10.00-12.00 között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján: 9.00-11.00 óra között, a felhívás „A” mellékletének
III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen.
3. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint
értendő.
4. Árfolyamok: Az ajánlattétel során – az alkalmassági, érvényességi
körben megadandó adatok esetén, amennyiben ezek nem HUF-ban állnak
rendelkezésre – a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás közzétételének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást
megindító felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
5. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől
az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat (Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés).
6. Fordítás: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum
benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő
általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 36.§ (3)
bekezdés). Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási
formában, vagy az eredetileg több nyelven készült iratokat is elfogadja.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
7. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a cégnek minősülő
ajánlattevőnek, és – adott esetben, amennyiben az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozik – a Kbt. 40. § (1) bekezdés és a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti
szervezetnek (átfedés esetén elegendő egyszer) ajánlathoz csatolni kell (Kbt.
36.§ (3) bekezdés szerinti formában):
- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult
jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően
az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is



tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba
foglalt meghatalmazást is.
8. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem
kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt. 58. § (1), 60. § (3), (5), (6), 40. § (1),
126. § (5) és – adott esetben – a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglaltakat.
9. Az ajánlatban – ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta –
nem kell igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az
ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy
közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36.§ (5)
bekezdés). Ajánlatkérő kéri, hogy ilyen esetekben, amikor az ajánlattevő
fenti oknál fogva nem nyújtja be a vonatkozó igazolást, dokumentumot, erről
cégszerűen nyilatkozzon ajánlatában, illetve adja meg, hogy az ajánlatkérő
mely, előzőek szerinti helyen tud a vonatkozó információ(k)ról tájékozódni.
10. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, illetve él a felvilágosítás kérés lehetőségével.
11. Alkalmasság igazolása: Az alkalmassági feltételek igazolása körében az
ajánlatkérő az alábbi fogalom magyarázatot alkalmazza, illetve az alábbiakra
hívja fel a figyelmet:
• az elmúlt 2 lezárt üzleti év tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának
időpontját megelőző üzleti évek értendők (III.2.2/B);
• kivitelezés: a Kbt. 1. számú melléklet szerinti tevékenységek valamelyike,
illetve ezek együttese. Célja: építmény megvalósítása, vagy felújítása, vagy
korszerűsítése (III.2.3/A);
• vízépítés (vízjogi engedélyes körben végzett kivitelezési tevékenység):
vízrendezés, vízszabályzás, ár- és belvízvédelem, mezőgazdasági,
talaj-erózióvédelem és meliorizáció, tájvédelem és -rehabilitáció, vízi
közlekedés, vízenergia gazdálkodás, ivó- és iparivíz-szerzés, -tisztítás,
vízellátás, csatornázás, kommunális szennyvíz- és ipari hulladékvíz-kezelés,
tisztítás, méregtelenítés (III./2.2/B; III.2.3/A);
• felelős műszaki vezetők esetében: jogi személy, illetőleg jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet szakmagyakorlási
tevékenységet, ha a szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött tevékenység a
létesítő okiratában szerepel és rendelkezik a tevékenység ellátásához az e
rendeletben előírt feltételeknek megfelelő taggal vagy velük munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személlyel (III.2.3/B);
• szakmai gyakorlat körében az ajánlatkérő azt az időszakot kéri
egyértelműen igazolni, melyekben az alkalmasságot igazoló szakember
jogosultsága megszerzése óta felelős műszaki vezetői / építésvezetői /
művezetői munkakört látott el, vagy nevezett jogosultságával összefüggő
tevékenységet végzett (III.2.3/B);
• amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével
kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – konzorciumi,
vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési
Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata) (III.2.3/A).
12. Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani a
dokumentációban részletezett követelményekre vonatkozó tartalommal,



melyre tekintettel ajánlattevő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (7) b)
pontjában foglaltakra.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotásátdolgozására is. Ha
az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben
valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának
jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
14. Ellenőrzés tűrése: Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják
el, hogy az államháztartásról szóló hatályos törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek, illetve a Támogatási Szerződés alapján az Irányító Hatóság,
vagy a Közreműködő Szervezet, illetve az általuk delegált ellenőrző szerv,
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését
rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabályok szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg
15. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a
77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4)]
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, és kapcsolódó rendeletek
előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatevőket, hogy
az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból
származtatható károk ellentételezésére, kivitelezői építés-szerelési
felelősségbiztosítást kell kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.
(306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet – az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól – 9. §) Előírt értékhatár: 25.000.000
Ft/év.
18. Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmassága igazolásába bevont
más szervezetnek nyilatkoznia kell az ajánlattétel időpontjában vezetett
számlaszámairól, valamint azon - az ajánlattétel időpontjában már nem
működő - számlaszámairól, amelyek a cégkivonatban még szerepelnek.
19. Részajánlattétel kizárására vonatkozó indokolás: a védelem alá
helyezendő vízbázisok egy elválaszthatatlan rendszert alkotnak, mivel
ezek a Közép Békési Regionális távvezetéki vízszolgáltatás víztermelő
telepei. Ajánlatkérő a kutak kevert vizéből tudja biztosítani a határérték
alatti (arzén tartalom vonatkozásában), de azt erősen megközelítő
vízminőséget. Továbbá, mivel a vízbázis védelmi munkálatok érintik a kútfejek
megbontását, (termelésből való ideiglenes kivonását, majd a termelésbe
történő visszaállítását) és az üzemelés alatt lévő vízbázisok területén fog a
munkavégzés folyni, ezért a különböző vízbázisokon folyó – kút megbontással
járó és ezzel együtt a többi – munkálatokat fokozottan össze kell hangolni
a kívánatos vízminőség szolgáltatása és a kieső kutak miatti vízmennyiség
biztosítása érdekében. Ezért a részekre történő ajánlattétel olyan mértékű



víz mennyiségi és minőségi kockázatot jelent, amely jelentős többlet
költség terhet képezhet a Békés Megyei Vízművek számára (beleértve az
esetleges zacskóvíz-szolgáltatás költségét is). A műszaki előírások által
előírt bonyolult szervezési követelmények is a különböző vízbázison folyó
munkavégzés - víztermelés melletti - összehangolását célozza, amely
előírások elengedhetetlenek a mennyiségi és minőségi vízszolgáltatás
biztosításához, hiszen a kivitelezés alatt is a nap 24 órájában 30 település
vízellátását biztosítják a vízbázisok.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/05/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2.ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sallai Kinga
Telefon: +36 1 225 1585
E-mail: kinga.sallai@vaninmc.com
Fax: +36 1 225 1585
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2.ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sallai Kinga
Telefon: +36 1 225 1585
E-mail: kinga.sallai@vaninmc.com
Fax: +36 1 225 1585



Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
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:
További
tárgyak:

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) ----------------------


