Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület
2014. április 22-én megtartott rendkívüli ülésének
a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1-3.
határozatai: 46-49.
rendelete: 369-14/2014.
TÁRGYSOROZAT

1/ Előterjesztés: A Bíráló Bizottság tagjainak elfogadásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/ Előterjesztés: Közbeszerzési eljárást megindító felhívásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3/ Előterjesztés: Egyebek

Nagydobos, 2014. május 4.

Kovács Gábor
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. április 22-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek alpolgármester
Jeremcsuk József képviselő
Fekete László képviselő
Fonalka István képviselő

Meghívottak:
Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Ferenczi Zoltán és
Fazekas Sándor települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A képviselő testület Fekete László és Fonalka István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
46/2014. (IV. 22.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1/ Előterjesztés: A Bíráló Bizottság tagjainak elfogadásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2/ Előterjesztés: Közbeszerzési eljárást megindító felhívásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3/ Előterjesztés: Egyebek

Tárgy /1.tsp/ A Bíráló Bizottság tagjainak elfogadásáról
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Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Ez egy formalitás, ez a hivatalos menetrendje az eljárásnak. El kell fogadni a bíráló bizottság
tagjait, és el kell fogadni a felhívást.
Fonalka István képviselő:
Meghívásos eljárás?
Kovács Gábor polgármester:
Igen, ezek pótmunkák, melyet el kell végezni. A megmaradó összeget erre szeretnénk fordítani.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a bíráló bizottság tagjaival, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
47/2014. (IV.22.) KT. számú határozata
A Bíráló Bizottság tagjainak elfogadásáról
A képviselő-testület
A Bíráló Bizottságba az alábbi delegált tagokat fogadja el:
Molnárné Szilágyi Viktória (hivatalos közbeszerzési tanácsadó, bíráló
bizottság elnöke)
Szabó Gyula (tervező, bíráló bizottság tagja)
Orosz-Csonki Petra (pénzügyi szakember, bíráló bizottság tagja)
Dr. Horváth László (jogi szakember, bíráló bizottság tagja)
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
Tárgy /2.tsp/ Közbeszerzési eljárást megindító felhívásról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás anyagát mindenki megkapta. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a felhívás elfogadásával, kérem szavazzon.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
48/2014. (IV.22.) KT. számú határozata
Közbeszerzési eljárást megindító felhívásról
A képviselő-testület
A Közbeszerzési eljárást megindító felhívást változatlan formában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
1.számú melléklet

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

X Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Nagydobos Község Önkormányzata
Postai cím:
Fő út 129
Város/Község:
Nagydobos

Postai
irányítószám:
4823

Ország:
Magyarország
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Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 06-44/452-022

Címzett: Margitics Péter
E-mail: onkormanyzat@nagydobos.hu

Fax: 06-44/452-125

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)
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)
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]

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

Egyéb

(nevezze

meg):

Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
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Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások

Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb

(nevezze

meg):

Víz
Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

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, a szerződés tárgya, meghatározása:
Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község belterületi csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges újabb építési beruházás
megvalósítása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás
megrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási
száma:
••

kategória
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Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés,
bármilyen
eszközzel,
módon,
az
ajánlatkérő
által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Szolgáltatási
koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye:
Nagydobos közigazgatási területe
NUTS-kód

HU323

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község
belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges
újabb építési beruházás megvalósítására
II.1.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

45232130-2
45232452-5

További
tárgy(ak)
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet
szükség
szerint
több
példányban
is
használható)
igen
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):
nem

igen

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
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Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község belterületi csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges újabb építési beruházás
megvalósítása a dokumentáció alapján.
A tárgyi munkák építési elemei:
TB betonelemek fedlapozása a védőtávolság csökkentésére a 4117. sz. Állami Közút
(Fő utca) jobb oldalán
3-0-0 0+416 - 0+465 között 38,0 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
2 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
10-0-0 0+056 - 0+086 között 29,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
2 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
10-0-0 0+230 - 0+260 között 30,0 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
1 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
16-2-0 0+005 - 0+114 között 68,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
4 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
16-3-0 0+005 - 0+033 között 17,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
1 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
18-2-0 0+046 - 0+056 között 10,0 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
19-0-0 0+184 - 0+410 között 143,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
9 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
19-5-0 0+000 - 0+123 között 78,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
4 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
20-1-1 0+018 - 0+209 között 136,0 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
8 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
Fedlapozás összesen: 551,5 fm TBF-30 vasbeton fedlapozás
Víznyelő ráépítés összesen: 31 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
3.2. Egyéb elvezető művek:
6-0-0 j. vez. 0+563 kmsz.-becsatlakoztatva
32,0 fm 40 cm beton padkafolyókaépítés
1 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával
16,0 fm DN 160 bekötő vezetékkel
19-1-0 j. vezeték 0+070 kmsz.-becsatlakoztatva
54 fm lapburkolat átrakás, 40% pótlással,
beton gerendákkal, (108,0 m2)
6,0 fm DN300 áteresz átép. szintbehelyezés.
14-1-0 j. vezeték 0+070 kmsz.-be csatlakozó
12,0 fm DN300 áteresz átépítés részben a sportpálya területén.
18-0-0 j. vezeték, Dózsa György utca 51. sz. előtti 6,4 fm rácsos folyóka közúti terhelésre
1 db 32×32 cm öv. víznyelő b. aknával 7,0 fm DN 160 bekötő vezetékkel
Összesített létesítményjegyzék
TBF 30 fedlapozás 551,5 m, Víznyelő akna építés 23 db, Víznyelő bekötő vezeték KD-EM 160 38,0
m, Áteresz építés/átépítés KD-EM 315 18,0 m, Rácsos folyóka építés közúti terhelésre (400 kN) 6,4
m, Lapburkolat csere ágyazattal beton lezárással 108,0 m2, Folyóka építés – 0,4 m törtvonalú beton
32,0 m.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció, vagy az árazatlan költségvetési kiírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a
megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott
310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat
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elfogad. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel
kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
és

VAGY:

Pénznem:
között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen

válasz

igen

nem
esetén)

A

vételi

jog

meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: •• vagy napban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: •• vagy napban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés
••••/ ••/•• (év/hó/nap)
Befejezés
2014/05/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket:

igen

nem

igen válasz esetén:
Kötbér: A kötbér mértéke az egyösszegű ajánlati ár 0,3 % naponta, de maximum külön-külön a
késedelmes teljesítésre illetve hibakijavításra az egyösszegű ajánlati ár 10 %-a. Jólteljesítési garancia
(jótállás), kötelező legkisebb időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől
számított 24 hónap. Jótállási kötelezettség időtartama (24 hónap).
Az ajánlattevő teljesítési és jólteljesítési biztosítékot, (előleg igénylése esetén annak összegével
azonos előleg-visszafizetési biztosítékot) köteles nyújtani.
A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6)
bek. a) alapján.
A teljesítési biztosíték mértéke az egyösszegű ajánlati ár 5 %-a, amelynek a szerződés hatályba
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lépésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig kell rendelkezésre állni.
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási kötelezettségre az egyösszegű ajánlati ár 5 %-a,
amelynek a jótállási idő kezdetétől a jótállási időszak végéig kell rendelkezésre állni.
Ajánlattevő teljesítési és jólteljesítési biztosítékot köteles a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
határidőig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontjában meghatározott módon az Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítéknak, a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében meghatározott
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Előleg igénylése esetén ajánlattevő köteles a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok
ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja szerint. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre
jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§
(1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a 4/2011.
(I.28.) Kormányrendelet 57/A. § alapján. Előleg igénylése esetén a biztosítékot az előlegbekérő
dokumentum benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerinti szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosíték
érvényességi ideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a kifizetésre került előleg teljes
elszámolásának időpontjáig. Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó
elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában
köteles csökkenteni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást 100 %-ban Európai Uniós forrásból valósítja meg. Támogatási azonosító:
ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001.
A kifizetés a KSZ-szel megkötött támogatási szerződés és a 2007-2013 időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
vonatkozó előírásai szerint, közvetlen szállítói finanszírozással történik.
Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A § és a Kbt. 131.§ (2)
bekezdése alapján. (AF III.1.1. utolsó bekezdése)
Ajánlatkérő előteljesítés elfogad. 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a megvalósult teljesítés
esetén van lehetőség. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát benyújtani.
A végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás
alapján nyújtható be. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 130.§ (1) bekezdése az irányadó.
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Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik.
Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy
a végszámla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdés és a VHR 306/2011. (XII.23.) 14. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
A
fizetési
feltételek
kapcsán
irányadó
jogszabályok
még:
- Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.
§-a
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
4/2011.
(I.28.)
Kormányrendelet
127.
§
alapján
alkalmazandó
még:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés, b.) pontjára.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy:
igen
nem
igen válasz esetén:
Ajánlatkérő a gazdasági társaság létrehozását kizárja. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentációban
részletezett minimális tartalommal.
III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Kizáró okok:
(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
(3) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f)
pontjaiban meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
(4) Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. (1) bekezdése – kivétel Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpont – ,a Kbt. 56. § (2) bekezdése és a Kbt. 57.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
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fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
(5) Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
(továbbiakban: VHR 310) 2. § i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell
benyújtania, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a VHR 310 4. § f)
pont fc) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani.
(6) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más
szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem
állásáról az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a
VHR 310 10. §-a alapján.
(7) Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet)
vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
foglalt kizáró okok fenn nem állásáról saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz
igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy az
eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre a fentiek szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá a VHR 310 12.§-a alapján alkalmazandó 10.§
alapján.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet a felhívás feladásának
időpontjánál korábbi.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és Az
a megkövetelt igazolási mód:
(P1) Az alkalmassági minimumkövetelményt
Ajánlattevő a VHR 310 14.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat benyújtásával
igazolja, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,
legalább
az
alábbi
tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
mióta
vezeti
a
bankszámlá(ka)t
- a bankszámlá(ko)n a felhívás megküldésének (a
felhívás feladásának napját lásd a felhívás V.5.
pontjában) napját megelőző utolsó 12 hónapban
volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

(P1) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja
alapján
alkalmatlan
az
ajánlattevő,
amennyiben bármely számlavezető pénzügyi
intézményi
számláján
a
felhívás
megküldésének (a felhívás megküldésének
napját lásd a felhívás V.5. pontjában) napját
megelőző utolsó 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás volt.

(P2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
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bekezdés b.) pontja alapján ajánlattevő köteles a
felhívás feladását megelőző utolsó 2 üzleti évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját benyújtani
könyvvizsgálói
jelentéssel
(amennyiben
könyvvizsgálatra kötelezett; ha nem, erről
nyilatkozzon) a kiegészítő melléklet nélkül
egyszerű másolatban, kivéve, ha a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető.
Ez utóbbi esetben a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló alapján. Később
létrejött ajánlattevő esetében, ha az ajánlattevő a
számviteli
jogszabályoknak
megfelelő
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát
a
közbeszerzés
tárgyából
(mélyépítés) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
(P3) ajánlattevő a VHR 310. 14. § (1) bekezdés c)
pontja szerint, a felhívás feladását (felhívás VI.5.
pontja) megelőző utolsó évben elért teljes –
általános forgalmi adó nélkül számított–
árbevételéről (HUF-ban), és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyából [mélyépítés] származó –
általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről
(HUF-ban)
szóló
nyilatkozat
benyújtásával igazolja, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre
állnak.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli
jogszabályok szerinti
éves
beszámoló
a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.

(P2) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja
alapján
alkalmatlan
az
ajánlattevő,
amennyiben saját vagy jogelődje mérleg
szerinti eredménye a felhívás feladását
megelőző utolsó 2 üzleti évben egynél több
évben negatív. Később létrejövő ajánlattevő
esetében, ha ajánlattevő a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval
azért nem rendelkezik, mert az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg a működését, az
ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(mélyépítés) származó nettó árbevétele nem
éri el összesen a 14.000.000.-Ft-ot.

(P3) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja
alapján
alkalmatlan
az
ajánlattevő,
amennyiben a felhívás feladását (felhívás VI.5
pontja) megelőző utolsó üzleti évben:
• az elért teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele (HUF-ban) a nem éri el
a
nettó
20.000.000-Ft-ot,
továbbá
ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából (mélyépítés) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
(HUF-ban) nem éri el a nettó 10 millió HUFot.

A
(P/2.)–(P/3.)
alkalmassági
minimumkövetelmények esetén ajánlatkérő felhívja
a T. Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra
is.
Ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelmények
igazolási
módjai
kapcsán
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valamennyi
pénzügyi-gazdasági
alkalmassági
követelmény esetében elfogadja az Ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Ajánlattevő
megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyigazdasági alkalmassági követelményeknek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és Az
a megkövetelt igazolási mód:

(M1) A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
(továbbiakban: VHR 310 15. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, a VHR 310. 16. § (5) bekezdésében
meghatározott módon és a 16. § (3) bekezdés
szerinti tartalommal kiállított, a felhívás feladásának
napját megelőző (a felhívás megküldésének napját
lásd a felhívás V.5. pontjában) 5 évben
szerződésszerűen
teljesített és sikeres átadás-átvételi eljárással lezárult
bel- és/vagy csapadékvíz elvezetés
megvalósítása tárgyú referenciák ismertetése. A
referenciaigazolás(ok)ban
vagy
referencia
nyilatkozatokban fel kell tüntetni valamennyi, az
alkalmassági
minimumkövetelménynél
meghatározott adatot is.
(M2) Nyilatkozat az előző három évre (2011, 2012,
2013) vonatkozóan - a saját foglalkoztatású - éves
átlagos
statisztikai
állományi
és
vezető
tisztségviselőinek létszámáról
[Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) d)]

(M3) Azon szakemberek végzettségének és/vagy
képzettségének, szakmai tapasztalatnak ismertetése,
akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra
kerülnek (az M3.) pontban felsorolt személyek). Az
ajánlatba csatolandó: saját kezű aláírásával ellátott
szakmai önéletrajzuk, olyan tartalommal, amely
alapján az M3.) alkalmassági feltételek szerinti
feltételeknek való megfelelése egyértelmű, a
rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettségüket
igazoló okiratok másolata. [Kbt. 55. § (1) a);

alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

M1) alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben nem
rendelkezik legalább 1 db sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárással lezárt, befejezett,
minimum nettó 14 000 000 Ft értékű belés/vagy csapadékvíz elvezetés megvalósítására
vonatkozó referenciával.

M2.) alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
ajánlattevő nem rendelkezik 2011., és 2012.,
és 2013. évekre vonatkozóan bármely évben
évente legalább
- 1 fő saját foglalkoztatású vezető
tisztségviselővel és
- 20 fő saját foglalkoztatású éves átlagos
statisztikai állományi létszámmal, melybe
beleértendő a teljes állomány (szellemi,
fizikai, teljes- és részmunkaidős) létszáma.
(M3) alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel
és/vagy képzettséggel, szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel:
M.3.1.) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a
244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet II. rész 2.1. pontja szerinti
végzettségek közül bármelyikkel rendelkezik
és legalább öt éves felelős műszaki vezetői
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310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) e)] (A
szakmai önéletrajzban a képzettségnek,
munkahelynek, valamint a szakmai gyakorlat
bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ
bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság
ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot
alátámasztó információk során egyértelműen meg
kell jelölni a beruházás során ellátott szerepkört
(beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek
rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a
gyakorlat
alapjául
hivatkozott
beruházás
megnevezését is) Az önéletrajznak, vagy külön
nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá az adott
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy a tárgyi közbeszerzési
eljárásban a szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz
alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe.

gyakorlatot igazol, továbbá ezen időszak alatt
rendelkezik legalább 1 db csapadékvízcsatorna építési és/vagy csapadékvíz-csatorna
felújítási munka során szerzett szakmai
tapasztalattal.

(M4) alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az ajánlattevő tevékenységére
(építőipari generálkivitelezői tevékenység
vagy vízépítés, mélyépítés, vízilétesítmény
építés tevékenységre) vonatkozó MSZ EN ISO
14001:2005,
környezetirányítási
tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011.(XII.23.)
Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági tanúsítvánnyal,
vagy
egyenértékű
követelményeknek bármely más szervezet környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is bizonyítékaival.
megfelelhet a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésének
figyelembevételével.

(M4) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.
r.15.§(2) bekezdésének f) pontja alapján csatolnia
kell azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a
tanúsítványát, illetve egyenértékű bizonyítékait,
amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud.

A
meghatározott
alkalmassági
minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4) –
(6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően
alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § (5) és (6)
bekezdésében meghatározott dokumentum(ok),
nyilatkozat(ok) is csatolandóak.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
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A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
nem

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy
keretszámának
meghatározása:
igen
nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

••

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.2) Értékelési szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

VAGY
Egyéb:
IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:
IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:

igen

nem

igen válasz esetén:
Ajánlatkérő 140 000 HUF összegű ajánlati biztosíték vállalását írja elő, melyet az ajánlattételi
határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt. 59. §-ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén az
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt Mátészalkai Fióknál vezetett 11744041-15404974 számú számlájára való
utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A
biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy bankgarancia-levél eredeti példánya vagy hiteles
másolata, vagy biztosítási szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata.
Bankgarancia nyújtás esetén a bankgarancia érvényességének időtartama az ajánlattétel napjától
számított minimum 60 nap legyen, kedvezményezettként Nagydobos Község Önkormányzatát kell
megnevezni, a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát
egzakt módon tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő rögzíti, hogyha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem bocsátja
Ajánlatkérő rendelkezésre az eljárást megindító felhívás V.4.29. pontjában meghatározott
tartalommal bíró együttműködési megállapodást, ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes
ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre
tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4)
bekezdése alapján. Ezen körülményt Ajánlatkérő a szerződés meghiúsulásának tekinti és jogosulttá
válik - a Kbt. 59. § (4) bekezdés szerint - az ajánlati biztosíték összegére.

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/05/09 (év/hó/nap )
A dokumentációért fizetni kell
nem

Időpont: 12 óra
igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció
ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő részére, az
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Mátészalkai Fióknál vezetett 11744041-15404974 számú bankszámlájára
befizetni a szerződéskötés időpontjáig. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát (KÉszám) és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A dokumentáció ára bruttó
50.000 Ft.
A dokumentációba történő betekintés az ajánlatkérő székhelyén, munkanapokon 08-14 óráig
lehetséges.
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IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele
igen

nem

IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos egyéb információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell kérnie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
A dokumentáció átvehető munkanapokon 08:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 08:00-09:00 óráig, Nagydobos Község Önkormányzata 4823 Nagydobos Fő út 129. sz. alatt.
Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint történik.
Amennyiben az ajánlattevő írásban igényli a dokumentáció megküldését, az írásbeli igénylésén
egyértelműen fel kell tüntetnie nevét, postacímét, számlázási címét, adószámát, továbbá fax és e-mail
elérhetőségét. A dokumentáció átvétele az ajánlattétel feltétele.
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 2015/05/09 (év/hó/nap)
Időpont: 12 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos
eljárások esetén
Dátum: ••••/••/•• (év/hó/nap)
IV.2.4) 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): HU
Egyéb:
Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
••••/ ••/••-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: ••• vagy napban: •60 a következő időponttól számítva:_____________
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IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

2014/05/09 (év/hó/nap)

Időpont: 12 óra

Hely : OPUS TEAM Kft. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46. 1. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
nem

igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

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

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község belterületi csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat
V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
igen
nem
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az
ajánlattételhez szükséges egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem
rendel el újabb hiánypótlást.
2. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati
kötöttségi határidő lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével
írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 123. § (9) bekezdésében foglaltakra.
3. A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második legkedvezőbb
ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége
további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli
összegezés megküldését követő 10. napot követően kerül sor.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, ill. a
Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon
személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k)

19

meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) a), b) pontja szerinti
nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.
6. Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a
kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell
jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint nyilatkozatát,
az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös
ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.
A Kbt. 60. § (3) szerinti nyilatkozatot EREDETIBEN kell az ajánlat részeként benyújtani.
8. Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a
Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni
minden közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdés). Kötelesek emellett nyilatkozatot
csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
9. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
10. Az Ajánlatkérő az ajánlattevők valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
11. Az ajánlatokat három példányban, egy eredeti, valamint az eredetivel mindenben egyező két
másolati példányban kell benyújtani zárt csomagolásban, magyar nyelven. A papír alapú példányokat
lapozhatóan kell bekötni. A példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolat” megjelölést.
Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra
hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Az ÉAOP5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község belterületi csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges újabb építési beruházás
megvalósítása”- közbeszerzési ajánlat- ajánlattételi határidőig nem bontható fel! Az ajánlatot
kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus
adathordozón (CD, vagy DVD) pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható
formátumban is be kell nyújtani. Kérjük továbbá az ajánlattevőket, hogy az elektronikus
adathordozón az árazott költségvetést excel formátumban is benyújtani szíveskedjenek a pdf.
alapú költségvetéssel azonos tartalommal. Amennyiben ellentmondás van pdf. és az excel alapú
költségvetés között, úgy a pdf. az irányadó. Amennyiben ellentmondás van az elektronikus és a
papír alapú ajánlat között, a papír alapú az irányadó.
12. A Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatba csatolandó dokumentumok -ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik- egyszerű másolatban is benyújthatóak. Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők
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figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti példányát
kell csatolnia az ajánlatban.
13. Az ajánlatot elkészítésénél és jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény rendelkezései irányadók.
14. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
15. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar
nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról,
dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986 MT rendelet szerinti
hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő
az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik és
nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős.
16. Árfolyamok: Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésre kért adatokat, illetve azok értékét – külföldi
pénznemben történő megadás esetén – forintra számolja át a Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett hivatalos devizaárfolyamon. Ajánlatkérő a beszámoló (amennyiben annak benyújtását az
eljárás során előírta) és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján
érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot alkalmazza.
17. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
18. Az ajánlat összeállításánál az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított
dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
19. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni
(=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az
ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon
vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak
is alkalmazandók.
20. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláról
becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n
kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. Amennyiben ajánlattevő él a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében foglalt lehetőséggel, úgy ezen nyilatkozat
becsatolása nem szükséges.
21. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
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22. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokolás-kérést von maga után a Kbt. 69. § (2)
bekezdéseiben meghatározott esetekben.
23.) Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § -a a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezzen a beruházás teljes nettó
értékére vonatkozóan érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, valamint
harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 2 millió
Ft/káresemény és legalább 10 millió Ft/kárév.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy a meglévőt
kiterjeszti. A felelősségbiztosítási kötvény hiteles másolati példányának átadása a szerződéskötés
alapfeltétele, jelen dokumentumot a szerződéskötés napján ajánlatkérő részére át kell adni.
24.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti eltéréssel a Kbt. 45. § biztosítja a kiegészítő
tájékoztatás lehetőségét. A felhívás, vagy dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő, az eljárást
megindító felhívás I.1. pontjában írt elérhetőségre írásban fordulhat kiegészítő információért az
ajánlatkérőhöz. Kérjük ajánlattevőt, hogy a levélben vagy faxon megküldött kérdéseit a felhívás I.1.
pontjában megadott e-mail címre elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető
formátumban) megküldeni szíveskedjen.
25.) Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést köteles ajánlattevő kitöltve ajánlatába
becsatolni. E körben ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hiánypótlás vagy
felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése]
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében az átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a
szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai hiánypótlás keretében
pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati
ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott
költségvetés tekintetében a Kbt. 68. § nem alkalmazható. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak nem tesz eleget vagy a hiánypótlást követően is fennáll bármelyik tétel mennyiségének
átírása, a tétel „0”-val történő szerepeltetése, nem szerepeltetése vagy plusz tétel szerepeltetése a
költségvetésben – amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul – az az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után! Ezen rendelkezés alól kivétel a természetéből fakadóan anyagvagy munkadíjat nem tartalmazó kivitelezési feladatok, illetve a kiadott árazatlan költségvetésben az
Ajánlatkérő által 0 forinttal árazott tételek, melyeket Ajánlatkérő adminisztrációs okokból vagy az
Ajánlattevők tájékoztatása céljából szerepeltet (Például ezeket a tételeket a kiíró más eljárás
keretében szerzi be).
26.) Ajánlatkérő a teljesítés során is alkalmazza a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011.
(XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdésének rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában,
mely alapján – szerződésmódosítás nélkül – Ajánlatkérő a műszaki szükségszerűségből felmerülő, az
ajánlatban szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a kivitelezés során
jóváhagyhatja.
27.) Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt. 74.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint
a (3) bekezdés szerinti érvénytelenségi okokat kívánja alkalmazni.
28.) Az ajánlat összeállításánál az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított
dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő nem alkalmazza az ajánlattételi határidő és a
pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolási módja

22

tekintetében kíván önálló eljárási szabályt alkalmazni akként, hogy a nemzeti értékhatárokat elérő
nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejétől rövidebb ajánlattételi határidőt határoz meg oly
módon, hogy a megfelelő ajánlattételhez elegendő idő álljon rendelkezésre, és egyúttal a pénzügyigazdasági alkalmassági követelmények kapcsán az igazolási módokat egyszerűsíti az alábbiak szerint:
Az önálló eljárási szabályokra tekintettel ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelmények igazolási módjai kapcsán valamennyi pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény
esetében elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Ajánlattevő megfelel az
Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek. Egyebekben a Kbt.
nemzeti nyílt eljárására irányadó rendelkezések alkalmazandóak!
29.) Az egységes műszaki megvalósítás érdekében a Nagydobos Község Önkormányzati
beruházásában megvalósuló projekt kivitelezésének közbeszerzési nyertese a jelenlegi kivitelezővel
(munkaterülettel rendelkezővel) köteles együttműködési megállapodást kötni, melyet legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig köteles benyújtani az ajánlatkérő részére.
A megállapodásnak ki kell térnie legalább
- a szükséges közműbiztosításokra,
- meglévő és megépített létesítmények megóvásának módjára,
- az esetleges károkozás megtérítésének módjára,
- valamint ütemtervben kell ábrázolni a jelenlegi kivitelező és a nyertes pályázó munkájának
összehangolását.
30.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben
egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik
teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek
igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek
ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. A jelen pont szerinti
feltétel fennállásáról az ajánlattevő(k), az igénybe venni kívánt alvállalkozók(k) , és a kapacitást
rendelkezésre bocsátó - jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő – más
szervezet(ek) nyilatkozni köteles(ek).
31.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy az M.3.)
pontban előírt szakembernek rendelkeznie kell vízgazdálkodási-építmények szakterületen „A”
kategóriás a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-VZ/A (vagy ennek megfelelő hatályos
átsorolás előtti vagy ezzel egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és
szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek
kell igazolnia a szerződéskötéskor. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől
arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja
megajánlani, másfelől arról, hogy az M.3. ) pontban előírt szakember a megjelölt jogosultsággal és a
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Amennyiben
megállapítható, hogy az alkalmasság igazolására bemutatott szakember az előírt jogosultsággal nem
rendelkezik, és nem szerepel a Kamara névjegyzékében Ajánlatkérő a szerződéskötést meghiúsultnak
tekinti és jogosulttá válik arra, hogy a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kössön, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
32.) A teljesítési határidő (2014. május 31.) megegyezik a projekt fizikai teljesítésének határidejével,
melynek meghosszabbítását Ajánlatkérő a Közreműködő Szervezetnél kezdeményezte 2014. június
30-ra. A projekt fizikai teljesítési határidejének meghosszabbítása esetén a jelen közbeszerzési eljárás
alapján létrejövő szerződés teljesítési határideje a meghosszabbított fizikai teljesítési időpontra
módosul, melynek során Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (10) bekezdés alapján nem vizsgálja a Kbt. 132.§ban foglalt feltételek fennállását.
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30.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/04/22 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET
KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: OPUS TEAM Kft.
Postai cím:
Nyíl utca 46. 1. emeleti tárgyaló
Város/Község:
Debrecen
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Orosz-Csonki Petra
E-mail: csonki.petra@opusteam.hu

Postai
irányítószám:4028

Ország: Magyarország
Telefon: 06 20 912 7577

Fax:

Internetcím (URL):

24

Kovács Gábor polgármester:
A Kelet-Magyarország napilaptól kerestek meg, hogy a Településeink című magazinban részt
szeretnénk-e venni. A4-es oldal 100.000 Ft+Áfa, vagy a panoráma oldal 150.000 Ft+Áfa.
Szerintem jó lehetőség lenne arra, hogy bemutassuk az értékeinket, rendezvényeinket. Szerintem
az A4-es oldal elég. Hogy látjátok ti ezt?
Bódi Elek képviselő:
Messzemenőkig támogatom. Nagyon jó lehetőség a település bemutatására, rá kell áldozni az
összeget.
Kovács Gábor polgármester:
Jelenjünk-e meg, vagy nem, és milyen terjedelemben?
Jeremcsuk József képviselő:
Az A4-es oldalon való megjelenés elfogadható.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy egy A4-es oldalon 100.000 Ft+Áfa összegért megjelenjen a település a
Kelet-Magyarország magazinjában, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
49/2014. (IV.22.) KT. számú határozata
A település napilapban való bemutatásáról
A képviselő-testület
Hozzájárul ahhoz, hogy Nagydobos település a Kelet-Magyarország
napilapban egy oldal terjedelemben bemutatkozhasson, melynek ellenértéke
100.000 Ft + ÁFA.
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /3.tsp/ Egyebek
Dr. Horváth László jegyző:
Fejlesztő pedagógus ügyében keresett meg a vezető óvónő.
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Kovács Gábor polgármester:
Igen, tudok erről az ügyről, ezt a feladatot szerintem a nevelési tanácsadónak kellene ellátni, meg
fogom hívni a vezetőjét a következő testületi ülésre. Jegyző úr, kérdezd meg Gabriellát, hogy
személy szerint melyik gyereket érinti.
Fonalka István képviselő:
Krisztián előtt a Jókai utcában a bejárónál folyóka mellett azt mondták, hogy lesz betoncsík, de
ez még a mai napig nem készült el.
Kovács Gábor polgármester:
Jelezni fogom a kivitelezőknek.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Fekete László

Fonalka István
jegyzőkönyv - hitelesítők
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