
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Vörösmarty u. 2.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Somogyi Péter osztályvezető
Telefon: +36/94/521-280
E-mail: somogyi.peter@nyuduvizig.hu
Fax: 94/521-204
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások



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



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 07
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
NUTS-kód HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Mura folyó magyarországi szakaszán nagyvízi előrejelző modell elkészítése az
ausztriai rendszerrel történő összehangolással, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72242000-3
További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre



egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Mura magyarországi szakaszára (48 km) és vízgyűjtőjére (2040 km2) egy darab
árvízi előrejelző (numerikus csapadéklefolyás, numerikus hidrodinamikai, numerikus
előrejelző) modell készítése.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/05/25 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/07/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállási idő minimum 3 év. Napi késedelmi kötbér összege: a nettó vállalkozói díj 0,3
%-a, a maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a. Meghiúsulási ktbér összege:
a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj összegének
10 %-a, 12 hónap időtartamra, amely teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A munkák finanszírozása a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Programból (2007-2013), valamint hazai központi költségvetésből
történik.
Vállalkozó által választhatóan előleg igénylésére lehetőség van, a szerződés
értékének 10%-át elérő mértékben.
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt teljesítés alapján a Kbt. 305.§ (3)
bekezdésének megfelelően 60 napon belül, átutalással teljesíti a szerződésben
foglaltak szerint, az ajánlattevő bankszámlájára. A teljesítés igazolására és a
kifizetésre a Kbt. 305. § (1) és (4) bekezdései az irányadók. A számlák kiállításának
ütemét, módját és kötelező tartalmát az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)



Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés bármely pontja alá tartozik.
2. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés
bármely pontja alá tartozik.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkozni kell arról, hogy nem tartozik a Kbt.
60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőnél 60 napnál nem
régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadásának napját megelőző egy éven (365
napon) belül 90 napon túli sorban állás jelentkezett-e.
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a benyújtott igazolásokon túl
további pénzintézetnél nem vezet számlát
P2. A Kbt. 66. § (1) b) pontja szerint az ajánlattevő 2006., 2007., 2008. évi, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása, amennyiben az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő ennek közzétételét, úgy
Ajánlattevő mérleg szerinti eredményéről szóló, közjegyző előtt tett nyilatkozata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P1. bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőnél
60 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján az ajánlattevő számláján, a nyilatkozat
kiadását megelőző egy éven (365 napon) belül 90 napon túli sorban állás
jelentkezett,
P2. az ajánlattevő 3 évi (2006., 2007., 2008) mérlege bármelyik évben negatív volt.



Közös ajánlattétel esetén a tagoknak a pénzügyi-gazdasági alkalmassági
feltételeknél külön-külön kell igazolniuk, hogy nem állnak fenn az alkalmatlansági
kritériumok.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1-2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja az előző 3 év (2007-2008-2009.)
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyára vonatkoztatva, legalább a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél,
a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével (Kbt. 67. § (3) a), 68. §
(1)).
M3-5. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának azon szakembereinek a megnevezése,
szakmai önéletrajzának, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának, illetve
az anyanyelvről, nyelvtudásról szóló nyilatkozatok eredeti példányának csatolása,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (Kbt. 67. § (3) d))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója , ha
M1. együttesen nem rendelkeznek a tárgyévet megelőző 3 évben
(2007-2008-2009.) összesen legalább egy numerikus előrejelző modellezés
területén szerzett, minimum nettó 5 millió Ft-ot elérő értékű referenciával.
M2. együttesen nem rendelkeznek a tárgyévet megelőző 3 évben
(2007-2008-2009.) összesen legalább egy numerikus csapadéklefolyás modellezés
területén szerzett, minimum nettó 5 millió Ft-ot elérő értékű referenciával.
M3. együttesen nem rendelkeznek 1 fő, legalább 3 év modellezési gyakorlattal
és felsőfokú szakirányú (építőmérnök vagy informatikus, vagy programozó)
szakképesítéssel rendelkező munkát irányító szakemberrel.
M4. együttesen nem rendelkeznek 1 fő magyar anyanyelvű, felsőfokú végzettségű
szakemberrel,
M5. együttesen nem rendelkeznek 1 fő angolul legalább középfokú szinten beszélő,
felsőfokú végzettségű szakemberrel.
Egy szakember több követelménynek is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a tagoknak az alkalmassági feltételek esetében
együttesen kell igazolniuk, hoy nem áll fenn az alkalmatlansági kritérium.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti



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

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (euro) 80
2. Szállított szoftver rendszerek
licence követési időtartama években a
kötelezően előírt időtartamon túl

20

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 120.000 Ft + ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára (120.000 Ft + 30.000 Ft (25 % ÁFA) = 150.000 Ft) teljesíthető
átutalással, vagy csekken történő befizetéssel az alábbi számlaszámra:
10047004-01712034-00000000, illetve az I.1. pontban megjelölt helyen a
házipénztárba történő befizetéssel. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt.
54. § (6) bek. szerinti esetekben téríti vissza.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: hétfőtől-péntekig
munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óra között,



a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 2. szám alatt IV. emelet 407-409. szobában.
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 54.
§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatok benyújtásának feltétele a dokumentáció ajánlattevő részéről történő
megvétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tetőtéri tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, valamint a támogatás
nyújtásában közreműködő szervezetek képviselői
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „A
vizeink, mint természetes erőforrás megőrzése és a vízgazdálkodás a revitalizáción,
a térség fejlesztésén és a nyilvánosság tudatformálásán keresztül” (Projekt
rövid címe: WEP - Víz a környezet gyöngye). Támogatási szerződés száma:
S1-HU-1-2-011
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. április 29. 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. május 25. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
a) Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket hívja fel tárgyalásra.
b) A tárgyalás arra irányul, hogy az Ajánlatkérő a tárgyalás lezárulásakor a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel köthessen szerződést úgy, hogy az



előrejelző modell mindenben megfeleljen az Ajánlatkérő elvárásainak, és a
megajánlott ellenszolgáltatás összege ne lépje túl a rendelkezésre álló anyagi
fedezet mértékét.
c) Az Ajánlattevő a tárgyaláson az ajánlatát módosíthatja.
d) A tárgyalás időpontja: 2010. április 26-án 10:00 óra
e) Helye: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet Kistárgyaló
f) Az Ajánlatkérő írásban értesíti valamennyi érvényes ajánlatot tevőt a tárgyaláson
való részvételre jogosultságáról legkésőbb 2010. április 23. napjáig.
g) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel az ajánlatok benyújtásának sorrendjében,
külön-külön tárgyal.
h) A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő képviselői, illetve a nevében/megbízása
alatt eljáró személyek, valamint az Ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró személy,
vagy okirattal igazolt megbízottja, illetve a nevében/megbízása alatt eljáró
személyek vehetnek részt. Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt, illetve
tárgyalhat a tárgyaláson, aki igazolja személyazonosságát, továbbá kifejezetten
a tárgyaláson való képviseletről szóló, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt írásos
meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben az ajánlatot aláíró és a tárgyaláson
résztvevő személy nem ugyanaz, úgy a cégjegyzésre jogosult személynek eredeti,
vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal kell igazolni jogosultságát.
i) A tárgyalás megkezdésekor az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal
kapcsolatos általános megállapításait. A tárgyalás lefolytatása Ajánlattevő végleges
ajánlatadásával zárul.
j) Az Ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez.
k) A tárgyalás szóbeli formában történik, melyről a helyszínen jegyzőkönyv készül a
Kbt. 128. § (5) bekezdése alapján, melyet a jelenlévő résztvevőknek alá kell írniuk.
l) Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről nincsen
jelen képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy nem tesz újabb ajánlatot, akkor az
eredeti ajánlata kerül elbírálásra.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az értékelésnél adható pontszám valamennyi rész-szempont esetében 0-10 pontig
terjed.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. rész-szempont (ajánlati ár) értékeléskor a legjobb ajánlat kapja a maximális
pontszámot, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz
viszonyított arányosítással kerülnek meghatározásra. A pontszámokat két
tizedesre való kerekítássel (a kerekítési szabályoknak megfelelően) számítja
ki Ajánlatkérő. A 2. rész-szempont esetében a pontok abszolút módszerrel a
Dokumentációban szereplő pontszám kiosztás szerint kerülnek meghatározásra.



Mindkét rész-szempontnál a rész szempontra adott pontszámok a hozzájuk tartozó
súlyszámmal felszorozásra kerülnek. Az így kapott pontszámok összeadásának
eredményeként létrejött összpontszámokat hasonlítja össze Ajánlatkérő.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ának megfelelően biztosítja.
2.) A Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni az ajánlatban a
közbeszerzésnek azon részét, amelynek a teljesítéséhez ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
továbbá az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a
közbeszerzés azon részének megjelölésével, amelynek a teljesítésében részt
vesznek, valamint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
3.) Ahol az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, ott a Kbt. 20. § (3) bekezdésére
tekintettel az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
4.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, továbbá
a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) a) bekezdésében foglaltak szerint a nyertes
ajánlattevővel, vagy a b) bekezdésnek megfelelő szervezettel köti meg a szerződést.
7.) Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerűen aláírva 3 példányban (1 eredeti,
2 másolat) minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával
és oldalszámozott tartalomjegyzékkel - a dokumentációban részletesen
meghatározottak szerint - ellátva kell benyújtani. A csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat
a Mura folyó nagyvízi előrejelző modell elkészítésére” és „Határidő előtt nem
bontható fel!” A benyújtott példányok borítólapján fel kell tüntetni az „eredeti” és
a „másolat” feliratot, az ajánlattevő nevét, székhelyét, a kapcsolattartásra kijelölt
személy nevét, telefon- és faxszámát. Amennyiben az „eredeti” és a „másolat”
között eltérés van, az „eredeti” példány az irányadó. A postán feladott ajánlatot
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlaton fel kell tüntetni
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
8.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell.
9.) Az ajánlati árat Euró-ban kell megadni.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) pontja szerint konzultációt tart 2010. április 07-én
10:00 órakor. Helyszín: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Szombathely, Vörösmarty u. 2., tetőtéri tárgyaló.
11.) A jelen ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/24 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Vörösmarty u.2. , IV. emelet 417-418 szoba
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gáspár Ferenc előadó
Telefon: 94/521-262
E-mail: gaspar.ferenc@nyuduvizig.hu
Fax: 94/521-204
Internetcím (URL):
 


