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): Lovász György
Címzett: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Telefon: 1/336-7680
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu
Fax: 1/336-7838
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.hu
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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
Szénhidrogén kutatási, feltárási céllal létesített mélyfúrások teljes körű bányászati
rekultivációjáról a rekultivációs tervek elkészítése.
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 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
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
Szolgáltatási szerződés a „Szénhidrogén kutatási, feltárási céllal létesített
mélyfurások teljes körű bányászati rekultivációjáról a rekultivációs tervek elkészítése,
eredeti művelési ágba történő visszaminősítésének engedélyeztetése.” tárgyban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

További
71420000-8
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)
38 db szénhidrogén kutatási, feltárási céllal létesített mélyfurás teljes körű
bányászati rekultivációjáról a rekultivációs tervek elkészítése.
A munka során a következő feladatokat kell elvégezni:
A rekultivációs tervkészítést megelőzően kútkörzetben fúrásos talajmintát kell
venni. A területen, a betonalap valamikori iszapgödör felöli oldaláról kiindulva,
legalább 9 db mintavételező fúrást kell végezni 1,5 m mélységig. A mintavételezési
furásokat 3 db x 3 db-os hálóban egymástól 10 m távolságra kell mélyíteni. A felfúrt
földtani közeget érzékszervi úton (vizuálisan, szaglással, tapintással) értékelni
kell. Amennyiben nem található fúrási iszapra, furadékra, cementmaradványra,
esetleg egyéb, bányászati tevékenységre utaló hulladék nyoma, egy átlagmintát
kell létrehozni. A területen egy ponton talajvíz mintát is kell venni. Amennyiben a
fúrási technológiából származó hulladék fordul elő a talajban, akkor azt vertikálisan
és horizontálisan le kell határolni. A lehatárolást horizontálisan legalább 5 m-es
pontossággal el kell végezni. Ebben az esetben átlagmintát kell képezni a
szennyezettnek talált rétegből, egy másik átlagmintát pedig a „tisztának” talált
talajból. A mintákat (megképzett átlagmintákat) akkreditált laboratóriumban meg kell
vizsgáltatni.
A laboratóriumi értékelés, dokumentáció alapján, abban tett megállapításoknak
megfelelő tájrendezési, rekultivációs tervet kell elkészíteni. A kivitelezés
pályáztatásához szükséges kiviteli terveket, beleértve a kút megközelítési
útvonalának terveit is, valamint kivitelezési költségterveket el kell készíteni. El
kell indítani legalább egy írásos és egy helyszíni megkereséssel a területre lépési
engedélyek megszerzésének folyamatát.
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 az ajánlattételi dokumentációban
meghatározott feltételekkel.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben jólteljesítési biztosítékot
köt ki, melynek mértéke 1.000.000 Ft. Az ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosítékot a
Kbt. 53/A. § (3) bekezdésben előírtak szerint kell teljesítenie.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A Kbt. 305. § szerint. Ajánlatkérő előleg fizetését kizárja. 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:
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)-i) 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 az ajánlattevő nyilatkozata csatolandó, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § és 61. § (1) bekezdés d)-e)
pontjai 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 és – a P1) és P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények
tekintetében – a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozónak a pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható:
P1) Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebben kelt nyilatkozatot az alábbiakra vonatkozóan:
-mióta vezeti a részvételre jelentkező, alvállalkozó bankszámláját,
-az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó
sorban állás. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]
P2) A cégjegyzésre jogosult által aláírt, az előző három üzleti év (2007., 2008,
2009.) közbeszerzés tárgya (környezetvédelmi szolgáltatás, rekultiváció tervezés)
szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja].
P3);Az elmúlt három lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009.) számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a részvételre jelentkező letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét), ha nincs ilyen, akkor a részvételre
jelentkező, vagy könyvelőjének, könyvvizsgálójának nyilatkozatával [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont].
P4) A tervezési felelősségbiztosítási kötvénye eredeti példányának vagy annak
közjegyző által hitelesített másolatának csatolásával. Csatolni kell továbbá a
biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló bizonylat másolatát, vagy a
biztosító által kiállított igazolást, melyekben szerepelnie kell, hogy a biztosítás
meddig érvényes [Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha
P1) Pénzintézeti nyilatkozata szerint számláján az ajánlattételi határidőt megelőző
12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás nem volt.
P2) Az előző három lezárt üzleti évben (2007, 2008., 2009.) közbeszerzés tárgya
(környezetvédelmi szolgáltatás, rekultiváció tervezés) szerinti nettó árbevételük
együttesen és összesen elérte a legalább 5 millió Ft-ot.
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
P3) Az előző három lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009) átlagában a nettó
árbevétele elérte a legalább 30 millió Ft/év-et.
P4) Rendelkezik legalább 10 millió Ft/év, legalább 2 millió Ft/káresemény kártérítési
limittel rendelkező tervezői felelősségbiztosítással.
Az alkalmassági követelmények P2) pontjának az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen, míg a P1), P3) és P4) pontjainak
a 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) Az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évből (2006-2010.) származó, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásaira vonatkozó referenciaigazolás
másolatával, vagy nyilatkozatával a referenciával összefüggésben (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. [Kbt. 67.§ (3) bekezdés a)
pont]

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) Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiadott
érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékű szabvány követelményei
alapján kidolgozott Minőség Irányítási Rendszer meglétét igazoló tanúsítvány
másolatával, és ISO 14001 környezetirányítási rendszer meglétét igazoló
tanúsítvány másolatával, vagy a Kbt. 68. § (4) és (5) bekezdése szerinti
ezzel egyenértékű dokumentummal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedéseiről és azok részletes bemutatásáról szóló nyilatkozatával. [Kbt. 67.§ (3)
bekezdés f) és i) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha
M1) Rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évből (2006,
2007.,2008.,2009., 2010) legalább 1 db szénhidrogén kutatási, feltárási céllal
létesített mélyfúrás teljes körű bányászati rekultivációjának, vagy környezet
szennyezési tényfeltárásának és kármentesítésének megtervezésére, hatósági
engedélyeztetésére vonatkozó referenciával.
M2) Rendelkeznek legalább
- 1 fő, minimum 5 éves szénhidrogén ipari kutatási-feltárási mélyfúrások
létesítésének és felszámolásának tervezése és kivitelezése területén szerzett
szakmai gyakorlattal és felsőfokú olaj-, vagy bányamérnök végzettségű
szakemberrel
- legalább 1 fő, minimum 5 éves – ebből legalább 2 év szénhidrogén ipari –
szakmai gyakorlattal, hulladékok káros hatása elleni védelem szakterületen
szakértői engedéllyel, környezetvédelmi felülvizsgálati jogosultsággal rendelkező,
környezetvédelmi mérnök vagy szakmérnök végzettségű szakemberrel.
M3) Rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által
tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes
tanúsítvánnyal, vagy MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítású rendszert igazoló
érvényes tanúsítvánnyal, vagy azokkal egyenértékű szabvány követelményei alapján
kidolgozott minőségirányítási és környezetirányítási rendszerrel.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek az 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: 2011/01/04 (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 100.000 Ft + 25 % ÁFA összeget a BVH Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00288011-00000017 számú számlájára kell átutalni. (Az átutalási
dokumentumon a befizetés jogcímét [Szénhidrogén kutak rekultivációjának,
tájrendezésének tervezése] fel kell tüntetni.)
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/04 (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: 2011/01/04 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit
krt. 85. III. emelet 342. sz. tanácsterem
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:
2011. január 26. 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. február 9.
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)
A dokumentáció átvehető személyesen a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 85. III. em. 308.) szám alatti címén,
munkanapokon 10 és 12 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 és 10 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. § (8) 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) Ha az ajánlatkérő az összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt
követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az
ajánlattevővel fog szerződést kötni.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján a hiánypótlást ajánlattevők számára teljes körben
biztosítja.
3) 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.
4) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke:
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (2) bekezdése
szerint kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték befizetését az Ajánlatkérő BVH Kft.
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00288011-00000017 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 BVH Kft-t kell
megnevezni, tárgyként a „Szénhidrogén kutak rekultivációjának, tájrendezésének
tervezése” 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.
5) Ajánlatkérő jelen felhívás III.1.1) pontban megjelölt jólteljesítési biztosíték
tekintetében közli, hogy azt a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjáig a megrendelő számára nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke:
1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. Az előírt biztosíték teljesíthető ajánlatkérőnek a
BVH 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 BVH
Kft-t kell megnevezni, tárgyként a „Szénhidrogén kutak rekultivációjának,
tájrendezésének tervezése” címet kell feltüntetni. Az ajánlattevőnek a teljesítési
biztosítékot a Kbt. 53/A. § (3) bekezdésben előírtak szerint kell teljesítenie.
6) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés,
továbbá a 71. § (1) bekezdés, továbbá a 72. § vonatkozásában. Ezeket a
nyilatkozatokat az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírni.
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 ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
14) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/02 (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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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) ----------------------

