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Ajánlati felhívás - Vállalkozási szerződés a "Berhida ipartelep szennyezett területek kármentesítése"
című KEOP-7.2.4.0./09-2009-0023 projekt előkészítésére, TED 2011/S 236-382540

08/12/2011    S236    Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított
meghívásos eljárás 
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HU-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2011/S 236-382540

 

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Pozsonyi út 56. 
Címzett: Szegő Zsuzsanna 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 12374400 
E-mail: SzegoZsuzsa@mnv.hu 
Fax: +36 12374243

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.apvrt.hu

További információ a következő címen szerezhető be: MECSEK-ÖKO Zrt. 
Esztergár Lajos u. 19. III. em. 308. 
Címzett: Csősz Imre 
7633 Pécs 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 72535345 
E-mail: csoszimre@mecsekoko.hu 
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Fax: +36 72535390 
Internetcím: www.mecsekoko.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
Budapest, Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály Személyesen: Budapest, Istvánmezei út 3-5.,
Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. szoba. (Megközelítés az Ifjúság úti
bejáraton keresztül (Budapesti Olimpia Központ) 
Címzett: Zalai Péter 
1146 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 14714292 
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu 
Fax: +36 14714290 
Internetcím: www.bmsk.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
Budapest, Istvánmezei út 1-3., Közbeszezési Osztály Személyesen: Budapest, Istvánmezei út 3-5.,
Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. szoba. (Megközelítés az Ifjúság úti
bejáraton keresztül (Budapesti Olimpiai Központ) 
Címzett: Zalai Péter 
1146 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 14714292 
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu 
Fax: +36 14714290 
Internetcím: www.bmsk.hu

 

I.2)Az ajánlatkérő típusa

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

 

I.3)Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások 

 

I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem 
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II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás

II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a "Berhida ipartelep szennyezett területek kármentesítése" című KEOP-
7.2.4.0./09-2009-0023 projekt előkészítésére. 

 

II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye

Szolgáltatásmegrendelés 
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált
mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő
tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

NUTS-kód HU101

 

 

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

 

II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Meghatározása: vállalkozási szerződés. 
Tárgya: tervek és tanulmányok készítése a "Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése"
című KEOP-7.2.4.0/09-2009-0023 projekt előkészítéséhez kapcsolódóan. 

 

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71240000, 71241000

 

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen 

 

II.1.8)Részek

A beszerzés részekből áll: nem 

 

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem 

 

II.2)Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)Teljes mennyiség:

Ajánlatkérő a KEOP "Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése" című pályázati
konstrukcióban (KEOP-7.2.4.0) benyújtásra került "Berhida Ipartelep szennyezett területek
kármentesítése" című, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0023 azonosító számú projekt előkészítésével
kapcsolatos alábbi feladatok ellátását igényli: 
Tervek és tanulmányok készítése a Berhida ipartelep, főként a Peremartoni Vegyipari Vállalat
tevékenységéből származó szennyezőkkel terhelt 15 ha nagyságú terület kármentesítése tárgyú
projekthez: 
— 1 db meglévő tényfeltárás aktualizálása, a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 7. melléklete
szerinti tényfeltárási záródokumentáció, a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 8. melléklete szerinti 1
db műszaki beavatkozási terv elkészítése, 
— A projekt 1 db részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) elkészítése és 1 db költség-
haszon elemzésének (CBA) kidolgozása a KEOP-7.2.4.0 pályázati konstrukció pályázati felhívásában
és pályázati útmutatójában foglaltaknak megfelelően, továbbá az RMT és a CBA további fejlesztésre
alkalmassá nyilváníttatása a Közreműködő Szervezettel (KSZ), 
— Várhatóan 3 db vízjogi létesítési terv összeállítása, 
— A tervek engedélyeztetése, 
— Az RMT és a CBA véglegesítése, 
— A megvalósítási szakaszban lefolytatásra kerülő 1 db közbeszerzési eljárás műszaki
dokumentációjának elkészítése árazott és árazatlan költségvetéssel, 
— Legfeljebb 245 db helyszíni mintavétel és ezek laboratóriumi vizsgálata. 

 

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

Vételi jog (opció): nem 

 

II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
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II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Befejezés 30.7.2012 

 

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A részvételi felhívásban/ajánlattételi dokumentációban meghatározott teljesítési határidőhöz, illetve
teljesítési véghatáridőhöz kapcsolódóan meghatározott mértékű késedelmi kötbér (minden megkezdett
nap után 1 %, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a), és teljesítési biztosíték (a nettó vállalkozói
díj 5 %-a). 
Teljesítési biztosíték: a szerződéskötéskor kell a Vállalkozónak rendelkezésre bocsátani. A teljesítési
biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pontja alapján a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján - készfizetői kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. 
A Vállalkozó részéről szakmai felelősségbiztosítás minimum 15 000 000 HUF/kár és minimum 30 000
000 HUF/év értékben. 

 

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

Előlegfizetés nem lehetséges. Az ellenszolgáltatás összege a Megrendelő teljesítés igazolása alapján,
számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítést követően,
a kincstári kifizetési rendnek megfelelően átutalással, un. "szállítói kifizetéssel" kerül kiegyenlítésre a
Kbt. 305. § vonatkozó előírásainak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szabályai szerint. 
A Részvételi Dokumentáció részét képező pénzügyi ütemezés szerint 2 db részszámla és 1 db
végszámla nyújtható be. 

 

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

Ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezők esetében nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de a közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell megállapodásukat,
melyben nyilatkoznak arról, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. 
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III.1.4)Egyéb különleges feltételek

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 

 

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: III.2.1.1 Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában
és a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
III.2.1.2 Igazolási mód: 
A Kbt. 136. § (4) bekezdés a) pont alapján a részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást nyújtó
szervezetnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, továbbá a Kbt. 136. § (4) bekezdés b) pont alapján legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig kell csatolnia ajánlattevőnek - a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezet tekintetében is - a 60. § (1)
bekezdésének h) pontjával kapcsolatos, valamint - ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vonatkozásában - a 63. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti igazolásokat. 

 

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A) Az alkalmasság
igazolására a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az alábbiakat: 
A) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés
esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) nyilatkozata az előző háromévi (2008., 2009. és 2010. évi) teljes, illetve ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervek és tanulmányok készítéséből) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező / a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkező
(közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen is megfelelhetnek. 
A részvételre jelentkező - figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára - egy vagy több - a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerinti - alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum
követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni
kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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A Kbt. 69. § (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a részvételre jelentkező a
közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen - a
közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét,
címét, továbbá a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat). 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): B) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: 
B) A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttes, teljes nettó árbevétele a 3 év
(2008., 2009. és 2010. év) átlagában nem éri el a 100 000 000 HUF-ot. 
A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttes, a közbeszerzés tárgyára
(tervek és tanulmányok készítése) vonatkozó nettó árbevétele a 3 év (2008., 2009. és 2010. év)
átlagában nem éri el a 80 000 000 HUF-ot. 

 

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A) Az alkalmasság igazolására a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az alábbiakat: 
A.1) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételi
jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapból származó legjelentősebb,
teljesített, lezárt projektekkel kapcsolatos szerződéseire a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon
kiállított referencia igazolások/jelentkezői nyilatkozatok, legalább a következő tartalommal: 
— a teljesítés ideje (mettől-meddig), a teljesítés befejezésének ideje (év/hó/nap), 
— a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, a referenciát adó személy neve és
elérhetősége, 
— a teljesítés tárgya, 
— az ellenszolgáltatás összege, a kármentesítési projekt bekerülési összege vagy a terület nagysága, 
— Európai uniós Projekt esetében a projekt azonosító száma. 
Teljesítettnek minősül a szerződés, ha a teljesítés befejezése az adott időszakra - a részvételi felhívás
feladását megelőző 36 hónapra - esik. 
A.2.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés
esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) teljesítésbe bevonni tervezett szakembereinek megnevezése, végzettségük, szakmai
gyakorlatuk és tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, felelős
műszaki vezetői azonosító szám megadása (ajánlatkérő a kamarai tagsági szám alapján ellenőrzi a
jogosultság meglétét a Kbt. 20 § (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles
nyilvántartásból), valamint a végzettségüket igazoló okiratok becsatolása (iskolai végzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolata). Az önéletrajznak minden olyan információt tartalmazni kell és a
részvételi jelentkezéshez minden olyan iratot csatolni kell, melyek az adott szakemberre előírt
alkalmassági szempontnak való megfelelés vizsgálatához szükségesek. 
Az A.1) és A.2) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező (közös
részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen is megfelelhetnek. 
A részvételre jelentkező - figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára - egy vagy több - a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerinti - alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más



2021. 09. 27. 13:41 Nyomtatás

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/gazdalkodas/kozbeszerzes/kozbeszerzesi_hirdetmenyek/TED_2011_S_236_382540.html 8/15

szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum
követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni
kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 69. § (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a részvételre jelentkező a
közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen - a
közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét,
címét, továbbá a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 67. § (3) bek.
a) és d) pontja szerinti iratokat. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
B) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: 
B.1) A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek a
részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapból (a 36 hónapból összesen) származó, részben vagy
egészben Európai Uniós forrásból finanszírozott és elfogadott Záró Projekt Előrehaladási Jelentéssel
lezárt projektekkel - mely projektnek legalább az első szakasza lezárt - kapcsolatos szerződésekre
vonatkozóan referencia igazolásokkal/jelentkezői nyilatkozatokkal, amelyek közül: 
— legalább 1 db megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozik ahol a megbízás értéke legalább
5 000 000 HUF vagy a projekt érték legalább 2 000 000 000 HUF, 
— legalább 1 db költség-haszon elemzés (CBA) készítésére vonatkozik ahol a megbízás értéke
legalább 3 000 000 HUF vagy a projekt érték legalább 2 000 000 000 HUF. 
A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek a részvételi
felhívás feladását megelőző 36 hónapból (a 36 hónapból összesen) származó, hatósági határozattal
lezárt projekttel kapcsolatos szerződésre vonatkozóan referencia igazolással (referencia nyilatkozattal),
amely: 
— 1 db vegyi üzemből származó szennyezés kármentesítéséhez kapcsolódó, felügyelőségi határozattal
elfogadott tényfeltárásra és a műszaki beavatkozási terv készítésére vonatkozik, ahol az
ellenszolgáltatás ÁFA nélkül számított értéke legalább 40 000 000 HUF vagy a kármentesítési projekt
ÁFA nélkül számított értéke legalább 4 000 000 000 HUF vagy a szennyezett terület nagysága legalább
8 hektár. 
B.1) pont előírásai közül egy referencia keretében több feltétel is teljesíthető. 
B.2.) A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem kívánnak a
teljesítésbe bevonni: 
A tervezés vonatkozásában: 
—— 2 fő felsőfokú végzettségű, legalább 5 év tervező gyakorlattal rendelkező VZ-T vízimérnöki
tervező jogosultságú szakembert, 
—— 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert, aki VZ-Sz vízimérnöki szakértői jogosultsággal és
legalább 5 év vízimérnöki szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
— 2 fő felsőfokú végzettségű szakembert, akik SZKV környezetvédelmi szakértői jogosultsággal
rendelkeznek (hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem és víz - és földtani közeg-védelem és
zaj - és rezgésvédelem szakterületen), valamint a tényfeltárás és/vagy kármentesítés területén legalább
5 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 
A tanulmányok készítése vonatkozásában: 
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—— legalább 1 fő felsőfokú (pénzügyi vagy gazdasági vagy műszaki) végzettségű szakembert, aki
részt vett legalább 1 db RMT elkészítésében, 
—— legalább 1 fő felsőfokú (pénzügyi vagy gazdasági vagy műszaki) végzettségű szakembert, aki
részt vett legalább 1 db KEOP pályázat elkészítésében, 
—— legalább 1 fő felsőfokú (pénzügyi vagy gazdasági vagy műszaki) végzettségű szakembert, aki
részt vett legalább 1 db költség-haszon elemzés elkészítésében. 
A tervezés vonatkozásában egy szakember több feltételt is teljesíthet, a tanulmányok készítése
vonatkozásában egy szakember csak egy feltételt teljesíthet. 

 

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem 

 

III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét: nem 

 

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Gyorsított meghívásos 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Jelen eljárás tárgya egy KEOP pályázat első fordulós
eljárásának egyik része. A 2011. szeptember 7-én megjelent nyílt közbeszerzési pályázat I.
részteljesítésére, mely teljes tartalmában megegyezik jelen indítandó eljárás tárgyával, nem érkezett
érvényes ajánlat. A Kbt. 107. § (1) bekezdésében, illetve a 122 §-ban előírt határidők betartásával
Ajánlatkérő nem tudja teljesíteni a KEOP pályázat "Szennyezett területek kármentesítési feladatainak
elvégzése" konstrukcióban elnyert támogatás feltételeit. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatási
szerződésben rögzített határidőre nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, a Közreműködő
Szervezet jogosult a szerződéstől elállni. A projekt meghiúsul. A vonatkozó pályázat második fordulós
pályázatának benyújtási határideje 2012.08.01. Ezen határidő már halasztott időpont az eredeti beadási
határidőhöz képest. Ajánlatkérő a pályázati határidő lejártára, illetve a pályázat első fordulójával
kapcsolatos elszámolási kötelezettségére tekintettel a beszerzést gyorsított eljárás keretében folytatja le,
a beszerzésnek, illetve a pályázattal kapcsolatos elszámolásnak a már meghosszabbításra került
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határidő betarthatósága miatt. A szerződés teljesítését csak gyorsított eljárás alkalmazása teszi tehát
lehetővé, mert a tényfeltárási dokumentáció aktualizálásához és a vízjogi engedélyek megszerzéséhez
szükséges hatósági határidőket törvényi előírások miatt rövidíteni nem lehet. Mind Ajánlatkérőnek,
mind pedig a projekt által érintetteknek méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy jelen közbeszerzés
keretében beszerezni kívánt tervek alapján elkészüljön a Berhida Ipari Park környezeti kármentesítése. 

 

IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)Bírálati szempontok

IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 60

2. Tényfeltárási dokumentáció felülvizsgálatához kapcsolódó mért minták száma (db). Súlyszám 20

3. A tervezés és a tanulmányok készítésének módszertana. Súlyszám 10

4. A projekt team felépítése, kapcsolati rendszere. Súlyszám 10

 

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem 

 

IV.3)Adminisztratív információk

IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

BERHIDA 01/2011 

 

IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 171-281749 7.9.2011

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 171-281749 7.9.2011

 

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
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A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.12.2011 - 11:00 
A dokumentációért fizetni kell: igen 
Ár: 120 000 HUF 
A fizetés feltételei és módja: A részvételre jelentkezők a dokumentációt 96 000 HUF + ÁFA (azaz
kilencvenhatezer forint + ÁFA) összeg ellenében vásárolhatják meg. 
A részvételre jelentkező a műszaki leírást is tartalmazó dokumentációt a MECSEK ÖKO Zrt.
10201006-50253674-00000000 sz. számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás
közlemény rovatában kéri a BERHIDA 01/2011 hivatkozási számot feltüntetni. A befizetés igazolható. 
— átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített
(pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példányával, 
— E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással. 
A dokumentációt jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak - az "A" melléklet II.
pont alatt megnevezett szervezettől - meg kell vásárolni, ez az érvényes részvételre jelentkezés
feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (10) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve - nincs lehetőség. 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 
Jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:00 - 13:00 óra között (helyi idő
szerint), illetve a részvételi határidő lejártának napján 8:00 - 11:00 óra között (helyi idő szerint). 
A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. MAGYARORSZÁG, Budapest, Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion,
Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. számú irodában a dokumentáció ellenértékének számlán történt
jóváírást követően, vagy helyszínen pénztári befizetés után. A dokumentációt a MECSEK-ÖKO Zrt.
postai úton is megküldheti, miután az ellenértéket számláján jóváírták. 

 

IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő

16.12.2011 - 11:00 

 

IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

23.12.2011 

 

IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

magyar. 

 

IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 

 

VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen 
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: "Berhida Ipartelep szennyezett területek
kármentesítése" KEOP-7.2.4.0/09-2009-0023. 

 

VI.3)További információk

VI.3.1. Egyéb információk: 
1) A II.3) pontban foglaltak kiegészítése: a teljesítés a szerződés hatálybalépését követő első napon
kezdődik. 
Teljesítési véghatáridő: 2012. július 30. 
2) A hiányok és hiányosságok pótlását ajánlatkérő a Kbt. 112. § alapján teljes körben biztosítja. 
Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak
tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe. 
3) A részvételi jelentkezések bontásának időpontja, helyszíne: 
Időpont: 2011. december 16. (péntek) 11:00 (helyi idő szerint). 
Helyszín: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK
Zrt.). MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság
épülete, II. emeleti tanácsterem. (Megközelítés az Ifjúság úti bejáraton keresztül (Budapesti Olimpiai
Központ). 
4) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontására a Kbt. 110. § (2) bekezdésében nevesített
személyeken kívül mást nem hív meg. 
5) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja, helyszíne: 
Időpont: 2011. december 23. (péntek) 11:00 (helyi idő szerint). 
Helyszín: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK
Zrt.). MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság
épülete, II. emeleti tanácsterem. (Megközelítés az Ifjúság úti bejáraton keresztül (Budapesti Olimpiai
Központ). 
6) Az ajánlattételi felhívást tartalmazó dokumentáció megküldésének napja: a részvételi szakasz
eredményhirdetésének napja. 
7) Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
8) Fordítás: az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező
magyar nyelvű felelős fordításban köteles becsatolni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik,
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hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre
jelentkező a felelős. 
9) Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, a szerződés teljesítésére való
alkalmassá minősítéshez a részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a 4.§ 3/E
pontban meghatározottak figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak. 
10) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a 65-69.§ alapján a
részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg a szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását. A minősített ajánlattevők (részvételre jelentkezők) hivatalos jegyzékébe
felvételt nyert részvételre jelentkezőnek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen eljárásban - a
részvételi felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjai tekintetében - kiegészítőleg igazolni kell alkalmasságát a
Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket
támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 
11) A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti
körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést. 
12) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét a Kbt. 70. § (4)-(5) bekezdésében és a Kbt. 130. § (7)
bekezdésében foglaltakra. 
13) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa,
továbbá a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot: 
Az ajánlatok értékelése: 
Az adható pontszám valamennyi bírálati részszempont esetében: 1-100 pont. 
Az értékelés módszere: valamennyi részszempont esetében: arányosítás, az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint. 
14) Rövidítések alkalmazása: a felhívásban és a dokumentációban a "Kbt." rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
15) Az igazolások benyújtásának formája: a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő másolatban
történő benyújtásukat írja elő. Ugyanakkor lehetőség van az igazolások eredeti vagy hiteles másolatban
történő benyújtására is. 
16) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az eljárás első (részvételi)
szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot [Kbt. 100. §
(2) bekezdés]. 
17) A Kbt. 20.§ (7) bekezdés alapján azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek, az alvállalkozójának,
továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell az előírtak szerint igazolnia. [Közbeszerzések
Tanácsa 2011. október 10-én megjelent útmutatója (KÉ. 2011. évi 118. szám)]. 
18) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással a későbbiekben
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
VI. 3.2. A részvételi jelentkezéshez ajánlatkérő - többek között - az alábbi iratok becsatolását is kéri: 
1) Felolvasólap (Kbt. 70. § (8) bekezdés); 
2) A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint a részvételre jelentkező nyilatkozata, melyben meg
kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a
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közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; 
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; 
c) a részvételre jelentkező részére erőforrást nyújtó szervezetet, és a részvételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá; 
d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét; 
3) A részvételre jelentkező Kbt. 63. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata; 
4) Képviseleti jog igazolása: 
A részvételi jelentkezéshez csatolandó a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében: 
a) A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából, magyarországi bejegyzésű cég esetén a részvételi
határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az
érvényes vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; 
b) A cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a
szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata a részvételre jelentkezést aláíró
(vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételre jelentkezés
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás eredeti vagy másolati példánya; 
c) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott
változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális térti vevény kinyomtatott,
egyszerű másolata; 
5) Külföldi letelepedésű részvételre jelentkezők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre
jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában
meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal
összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt
nemzeti elbánást; 
6) Közös részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezőknek a jelentkezéshez csatolni kell az
együttműködésükről szóló megállapodást, és nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell továbbá
arról, hogy: 
— A jelen közbeszerzési eljárásban ki jogosult közülük teljes jogkörrel írásban és szóban nyilatkozni
az összes közösen jelentkező nevében, 
— Az eljárásban a részvételre jelentkező számára megküldendő iratokat közülük melyiknek, mely
címre kell megküldeni, 
— A szerződést nevükben ki jogosult megkötni, a kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződéskötő féllel
ki fogja tartani. 
Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nyilatkozatot a részvételre jelentkezők cégszerű
aláírásával ellátva kell a jelentkezéshez csatolni. 
7) Részvételre jelentkező Kbt. 106. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely
információk - üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Amennyiben a jelentkezés üzleti titkot
nem tartalmaz, erről a részvételre jelentkezőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia. 
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat a jelentkezésben elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a
nyilatkozat után, a jelentkezés legvégén) kell elhelyezni. 
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VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 13367776 
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 
Fax: +36 13367778

 

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a
szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. 

 

VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 13367776 
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 
Fax: +36 13367778

 

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:

5.12.2011

 

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


