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: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Gyula
Telefon: 336-7499
E-mail: horvath.gyula@bvh.hu
Fax: 336-7838
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
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
xEgyéb (nevezze meg): Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés.
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
Meddő CH kutak műszaki biztonságba helyezése
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 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország területén 14 helyszínen a dokumentációban részletezettek szerint
NUTS-kód HU1
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
Határozott idejű vállalkozási szerződés „Meddő CH kutak műszaki biztonságba
helyezése” tárgyban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

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 kivitelezés során 14 db meddő CH kút műszaki biztonságba helyezése végzendő
el. 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) (adott esetben) nem
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: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
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 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:
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 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, illetőleg a
kizáró okok fenn nem állását ajánlatában jogosult igazolni a Kbt. 63. §-a szerint,
figyelemmel a Kbt. 63/A. §-ában foglaltakra is.. 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 alkalmasság 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
(2008-2009) 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 (2008, 2009) a nettó
árbevételük összesen nem érte el az 30 000 000 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, ha 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 naptári év (2008-2009) 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) bekezdés 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 (2008-2009.) összesen
legalább 5 darab, összesen legalább 10 millió forint értékű jelen közbeszerzés
tárgya szerinti, szénhidrogén kutatási feltárási célú mélyfúrás (1993. évi XLVIII.
törvény 49. §) műszaki biztonságba helyezési, vagy lyukfej megbontással járó
kútjavítási intézkedések referenciával, M2) - legalább 1 fő szakmunkás, legalább 5
éves olajipari fúrási vagy termelési gyakorlattal és a Kőolaj és Földgázbányászati
Biztonsági Szabályzatból érvényes vizsgával rendelkező szakemberrel, - legalább
1 fő, legalább 5 éves olajipari gyakorlattal és IADC Well Controll vizsgával
rendelkező szakemberrel, - legalább 1 fő minősített hegesztő vizsgával és a Kőolaj
és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatból érvényes vizsgával 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) —Cement—Só A
rendszer rögzítéséhez a hazai gyakorlatban alkalmazott lefúrható karókSzemélyzet:
min. 1 fő a Kőolaj és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatból érvényes
vizsgával rendelkező szakmunkásA 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
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 x
Tárgyalásos
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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: 2010/07/26 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: 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
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1134 Budapest,
Váci út 45. ÁTRIUM Park Irodaház „B” Épület VIII. emelet Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. augusztus 17. 10:00 óra. Helye megegyezik a
bontás helyszínével.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli
összegzés átadását vagy megküldését követő naptól számított 20. nap (2010.
szeptember 6.)
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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)
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.
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:
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:
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 az ajánlattevők részére egyszeri helyszíni bejárást és konzultációt
biztosít, melynek időpontja: 2010.07.12. hétfő 10 óra. Találkozás helye: Kadarkút
Polgármesteri Hivatal 7530 Kadarkút Petőfi S. u. 2.2) Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a
szerinti lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 3) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a
második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő
az eljárás nyertesével, annak visszalépése vagy a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolások
benyújtásának elmulasztása esetében a kihirdetett második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevővel köt szerződést. 4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot
aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának
másolatát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. 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. 5) Az ajánlatkérő az ajánlat
benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 1.500.000 HUF,
azaz egymillió-ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő
választása szerint - átutalással a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000017 számú
számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, illetőleg
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje
azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson
fel kell tüntetni a befizetés jogcíme mellett, a közbeszerzési eljárásra utaló
hivatkozást. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő
bank által hitelesített példányát)a bankgarancia nyilatkozat vagy a kötelezvény
eredeti példányát az ajánlat mellékleteként egy külön lezárt borítékban kell
benyújtani. A feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy kötelezvény
esetén kedvezményezettként meg kell nevezni az ajánlatkérőt, tárgyként fel kell
tüntetni az adott eljárás megnevezését. A bankgaranciának, kötelezvénynek
az ajánlattételi határidő lejártától legalább 65 napig érvényesnek kell lennie. 6)
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 teljesítési 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 Bányavagyon-hasznosító 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. 7)
Az ajánlat formája: az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. 8) 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. 9)
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. 10) Az ajánlattevő a dokumentáció
részét képező és a részletes szerződési feltételeket tartalmazó szerződéstervezetet
kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, szignálva köteles az
ajánlatához csatolni. 11) Amennyiben a jelen ajánlati felhívás illetve az Ajánlati
dokumentáció tartalma között bármiféle eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy
az ajánlati felhívásban foglaltakat kell mérvadónak tekinteni. 12) 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. 13) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2)
és (4) bekezdés, továbbá a 71. § (1) és (3) bekezdés, továbbá a 72. § bekezdés
vonatkozásában. Ezeket a nyilatkozatokat az ajánlattevő köteles cégszerűen
aláírni. 14) 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. 15) 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. 16) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének
megfelelően a 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat,
nyilatkozatokat csatolni kell. 17) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.18) Jelen ajánlati

felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út. 45. „Átrium Park” irodaház „B” épület VIII. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sitkei Tamás
Telefon: (36 1) 236 55 05
E-mail: sitkeit@econ-trust.hu
Fax: (36 1) 236 55 09
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: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út. 45. „Átrium Park” irodaház „B” épület VIII. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sitkei Tamás
Telefon: (36 1) 236 55 05
E-mail: sitkeit@econ-trust.hu
Fax: (36 1) 236 55 09
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

