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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft., Margit krt. 85., Κapcsolattartó Lovász
György, HU-1024 Budapest. Tel. +36 13367499. E-mail horvath.gyula@bvh.hu. Fax +36
13367838.
További információk a következő címen szerezhetők be: ECON-TRUST Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Kft., Kálmán Imre u. 1., Κapcsolattartó dr. Sitkei Tamás, HU-1054
Budapest. Tel. +36 14751234. E-mail sitkeit@econ-trust.hu. Fax +36 14751445. URL:
nincsen megadva.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ECONTRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Kálmán Imre u. 1., Κapcsolattartó dr. Sitkei
Tamás, HU-1054 Budapest. Tel. +36 14751234. E-mail sitkeit@econ-trust.hu. Fax +36
14751445. URL: nincsen megadva.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Közjogi szervezet.
Egyéb: Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Meddő CH kutak műszaki biztonságba helyezése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 1.
A teljesítés helye: Magyarország területén 10 helyszínen a dokumentációban részletezettek
szerint.
NUTS-kód: HU1 .

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Szolgáltatási szerződés "Meddő CH kutak műszaki biztonságba helyezése" tárgyban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
50000000.
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:
A kivitelezés során 10 db meddő CH kút műszaki biztonságba helyezése végzendő el. A kutak
száma a kiíró igénye alapján 5 db-bal növekedhet. A végrehajtás során a következő
feladatokat kell elvégezni: felvonulási útvonal készítése, kútkörzet tolólapos egyengetése:
50x50 m-es területen, aknatisztítás, lefúvató rendszer kiépítése és lefúvatás, zárásvizsgálat,
kútöblítés, munkacső beépítése 16 tonnás daruval, cementezés, lyukfej szétszerelése,
béléscsővágás, zárósapka elhelyezés.
II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
Időtartam napokban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva).
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek
szerint.A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot
köt ki, melynek mértéke 1 500 000 HUF azaz egymillió-ötszázezer forint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A Kbt. 305. § szerint. Ajánlatkérő előleg fizetését kizárja. Vállalkozó havonta jogosult
részszámlát kiállítani, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Az ellenérték
kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítéstől
számított legkésőbb 30 napon belül átutalással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60.§ (1) bekezdés
a)-h) pontjai, és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjai közül bármelyiknek a hatálya alá
tartozik.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-c) pontjai közül bármelyiknek a hatálya alá tartozik.
3. Az eljárásban ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót,
vagy az olyan erőforrást nyújtó szervezetet, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai közül
bármelyiknek a hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá.Alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt. 71. § (3) bekezdés alapján - az
ajánlattevő nyilatkozata csatolandó, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
60. § és 61. § (1) bekezdés d-e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és - a P1) pont tekintetében - a Kbt. 71. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozónak pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
P1) A cégjegyzésre jogosult által aláírt, az előző két üzleti év (2007-2008) nettó árbevételéről
és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (CH kutakkal kapcsolatos műszaki
biztonságba helyezési intézkedések) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal.
P2) Érvényes felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum (biztosítási szerződés vagy
kötvény, illetve a biztosító által kiállított igazolás) eredeti vagy egyszerű másolati formában
történő becsatolásával. [Kbt. 66. § (1) a) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és
a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha.
P1) az előző 2 lezárt üzleti évben (2007, 2008) a nettó árbevételük összesen nem érte el az 50
000 000 HUF-ot, és ha ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (CH kutakkal
kapcsolatos műszaki biztonságba helyezési intézkedések) nettó árbevételük összesen nem érte
el a 20 000 000 HUF-ot. Alkalmatlan az ajánlattevő,
P2) nem rendelkezik legalább 5 000 000 HUF/káresemény kártérítési limitet tartalmazó
felelősség biztosítással. A pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek
ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának a P1) pontnak
együttesen, míg a P2) pontnak közös ajánlattevőknek is önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozónak a műszaki, illetve
szakmai alkalmassága igazolható:
M1) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 2 év (20072008) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. (legalább a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi

szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével.) A Kbt. 68.§ (1) bekezdése
alkalmazandó.
M2) Azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük és
szakmai életrajzuk bemutatásával szakmai önéletrajz formájában, akiket be kívánnak vonni a
teljesítésbe. A szakmai önéletrajzhoz csatolni kell a végzettség, képzettség igazolására
szolgáló okirat másolatát is [Kbt. 67. § (3) d) pont].
M3) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával, amelyhez csatolni kell a
műbizonylatokat és nyomáspróba jegyzőkönyvek másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem
rendelkeznek:
M1) az előző 2 naptári évben (2007-2008.) összesen legalább 5 darab jelen közbeszerzés
tárgya szerinti, szénhidrogén kutatási feltárási célú mélyfúrás (1993. évi XLVIII. törvény 49.
§) műszaki biztonságba helyezési intézkedések referenciával,
M2).
— legalább 1 fő szakmunkás, legalább 5 éves olajipari fúrási vagy termelési gyakorlattal és
érvényes bányakapitánysági vizsgával (1/1972. NIM.E.11. OBF sz. szabályzata szerint)
rendelkező szakemberrel,
— legalább 1 fő, legalább 5 éves olajipari gyakorlattal és érvényes bányakapitánysági
vizsgával (1/1972. OBF sz. szabályzata szerint) és IADC Well Controll vizsgával rendelkező
szakemberrel,
— legalább 1 fő minősített hegesztő vizsgával és érvényes bányakapitánysági vizsgával
(1/1972. OBF sz. szabályzata szerint) rendelkező szakemberrel.
M3) az alább felsorolt eszközökkel:
— 1 db tolólapos árokásó,
— 1 db lefúvató szánkó1 db szánkóra szerelt 2” 350 bar-os lefúvató,
— 1 db 350 bar-os hagyományos fúvóka tartó1 db 700 bar-os állítható fúvókatartó ág,
— 1 db 2 3/8”-os fáklyavezeték, termelővezeték, fáklyaa rendszer rögzítéséhez a hazai
gyakorlatban alkalmazott lefúrható karók,
— 1 db 2 m3-es lefúvató tartály1 db cementező felszerelés (keverő, keverőtartály),
— 1 db termelvénytartály1 db karófúró gépkocsi,
— 1 db ADR vizsgával rendelkező tartálykocsi (szippantós),
— 1 db ACF 320 típusú aggregátor,
— 1 db gázkoncentráció mérő műszer (OMH hiteles),
— 1 db tartálykocsi (édesvizes),
— 1 db daru (minimum 16 tonnás)2 3/8” tubing 30-300 m-ig Lángszerszám Hegesztő
felszerelés Kéziszerszámok (Ridgid kulcsok 24”-48”).
Csőkezelő szerszámok (szállítószék, ékek, kulcsok) CementSó A lefúvató szánkónak
érvényes műbizonylattal és nyomáspróba jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie. A műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?:
Nem.

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?:
Igen.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:
Nyílt.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21.9.2009 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 50 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A fenti összeghez 25 % ÁFA járul. A dokumentáció ellenértékét
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00288011-00000017 számú számlájára kell átutalni. Az átutalási dokumentumon a
befizetés jogcímét [Meddő CH kutak műszaki biztonságba helyezése] fel kell tüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
21.9.2009 - 10:00.
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók:
Magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 21.9.2009 - 10:00.
Hely: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., MAGYARORSZÁG 1054
Budapest, Kálmán Imre u. 1. I. emelet 114.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:
Nem.
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) Ajánlatkérő az ajánlattevők részére egyszeri helyszíni bejárást és konzultációt biztosít,
melynek időpontja: 18.9.2009 (9:00). Találkozás helye: Tompa Polgármesteri Hivatal,
Tompa, Szabadság tér 3.2) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:Ajánlatkérő
lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-a szerinti hiányosságok pótlására, amely alól kivételt képez
az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tényét igazoló dokumentum.
2) Az eredményhirdetés időpontja: Dátum: 12.10.2009 (10:00). Helyszín: ECON-TRUST
Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., MAGYARORSZÁG 1054 Budapest, Kálmán Imre u.
1. I. emelet 114.
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: 21.10.2009.
4) Ha az ajánlatkérő az összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő
ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog
szerződést kötni.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi
teljes jogú meghatalmazásnak az eredeti példányát is.
6) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 1 500 000
HUF, azaz egymillió-ötszázezer forint. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (2) bekezdése
szerint kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték befizetését az Ajánlatkérő Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028801100000017 számú számlájára kell teljesíteni. A biztosíték nyújtása történhet bankgaranciával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel is. A bankgarancia vagy a kötelezvény kedvezményezettjeként a
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-t kell megnevezni, tárgyként a „Meddő
CH kutak műszaki biztonságba helyezése” címet kell feltüntetni. Az ajánlati biztosítéknak az
ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lenni. Érvénytelen az az ajánlat, amely nem
tartalmazza az ajánlati biztosíték ajánlattételi határidőig való rendelkezésre bocsátása tényét
tanúsító dokumentumot. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő tekintetében a
szerződéskötéskor szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, visszafizetése egyébként
a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelően történik.
7) Ajánlatkérő jelen felhívás III.1.1) pontban megjelölt teljesítési biztosíték tekintetében közli,
hogy azt a vállalkozó köteles a szerződés aláírását megelőző napig a megrendelő számára
nyújtani. A jóteljesítési biztosíték mértéke: 1 500 000 HUF, azaz egymillió ötszázezer forint.
Az előírt biztosíték teljesíthető ajánlatkérőnek a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft.Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000017 számú
számlájára történő befizetéssel, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel vagy visszavonhatatlan bankgarancia
formájában. A bankgarancia vagy a kötelezvény kedvezményezettjeként Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-t kell megnevezni, tárgyként a „Meddő CH kutak
műszaki biztonságba helyezése” címet kell feltüntetni. Az ajánlattevőnek a teljesítési
biztosítékot a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint kell teljesítenie.
8) Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása, illetve a dokumentáció átvételét bizonyító
átvételi elismervény másolatának becsatolása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másra át nem ruházható.A dokumentáció átvehető személyesen a
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (MAGYARORSZÁG 1024 Budapest,

Margit krt. 85. III. em. 308.) szám alatti címén, munkanapokon 10:00 és 12:00 óra, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között. Az átvételkor a befizetést
igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges.
Megküldés kérése esetén a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló eredeti vagy
egyszerű másolati bankbizonylat kérelemmel együtt történt postai megküldését követően a
dokumentáció postai úton kerül eljuttatásra ajánlattevő részére a Kbt. 54. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.8) Az ajánlat formája: az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek szerint.
9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös
ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról,
hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a
teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását,
továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
10) Az ajánlathoz csatolni kell a Cégbíróság által kiállított vagy az IM Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálata által kiadott, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonat másolati példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált
módosítás van folyamatban, az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges
változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példányának
másolatát.
11) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési feltételeket
tartalmazó szerződéstervezetet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal,
szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
12) Amennyiben a jelen ajánlati felhívás illetve az Ajánlati dokumentáció tartalma között
bármiféle eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy az ajánlati felhívásban foglaltakat kell
mérvadónak tekinteni.
13) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a
pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e
szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon köteles
igazolni. A Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az
erőforrás a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint értendő.
14) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés, továbbá a
71. § (1) bekezdés, továbbá a 72. § és a 304. § (2) bekezdés vonatkozásában. Ezeket a
nyilatkozatokat az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírni.
15) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (3) bekezdése tekintetében.
16) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
17) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő (konzorciumi
tag), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Külföldi székhelyű
ajánlatevőnek/alvállalkozóknak közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtaniuk
arról, hogy a Kbt. 63. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott igazolásokat az adott
ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani
a Kbt. 63. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően.
18) A Kbt. 13. § (4) bek alapján az ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattevők pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

19) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja szerinti
alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
20) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.21) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény az irányadó.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. 323. § (2) bekezdése alapján.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
5.8.2009.

