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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128941-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Nyíregyháza: Építkezési szerkezetek és anyagok; építkezési
segédanyagok (elektromos berendezések kivételével)

2012/S 78-128941

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
Tó u. 5.
Címzett: Horányi András Beruházási csoportvezető
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42523600
E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu
Fax:  +36 42523610
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.nyirsegviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Fő tevékenység
Víz

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
DN 500 PE csővezeték és csőidomok beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A csővezetéket az építkezések helyszínére kell kiszállítani az ott kijelölt csődepóniá(k)ba, az
Ibrány- Buj összekötő út és a 38149. számú összekötő út közötti területre.
NUTS-kód HU3

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128941-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu
www.nyirsegviz.hu
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
4 770 fm DN 500 PE vezeték és PE csőidomok beszerzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
44000000

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

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
4 770 fm DN 500 PE vezeték és PE csőidomok beszerzése.
Becsült érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 35 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér és késedelmi kötbér megfizetése.
Meghiúsulási kötbér: Szállító megrendelő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben
olyan okból, amelyért felelős a teljesítés meghiúsul, nem teljesül vagy ellehetetlenül. A meghiúsulási kötbért
megfizetését pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben szállító a szállítást a vállalt határidőre nem teljesíti, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelmi kötbér napi összege a megkésett szállítás bruttó összértékének 1 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla kiegyenlítése a - Kbt. 130. § (3) bekezdése a) pontja alapján - átutalással történik. A számla
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a számla kézhezvétel napját követő 30 napon belül egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

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

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt.
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a KBt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
a) Ajánlattevő vonatkozásban:
A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 2.-9. § illetve 11. és 13. § szerint kell
igazolni, hogy ajánlattevő nem áll a az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
b) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában:
A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 10. § és a Kbt. 58.
(3) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni, hogy az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, illetőleg
a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja
szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell:
P1) Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
— mely pénzügyi szervezetnél vezetik a számlát,
— valamennyi bankszámla számlaszámát,
— mióta vezeti a bankszámlát.
A számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e sorbanállás, (ha igen, mikor
és milyen időtartammal), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy)kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelenleg P1) megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása során ajánlattevő a Kbt. 55. §
(5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) illetve c) pontja szerinti esetekben
támaszkodhat, vagyis.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik,ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c)a gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha ajánlattevő
ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más
szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.



HL/S S78
21/04/2012
128941-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/8

21/04/2012 S78
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/8

Az alkalmasság mimimum követelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben közös ajánlattevő, illetve a Kbt.
55. § (6) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy
c) pontja szerintiszervezet:
P1)ha bármelyik számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 60 napot
meghaladó sorban állás mutatkozott, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, illetőleg a
Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek
az ajánlathoz csatolni kell:
M1) a jelen közbeszerzés tárgyában az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 3 év, a jelen szerződés tárgyával azonos (PE
csővezetékek és csőidomok szállítása) legjelentősebb szállításainak ismertetését az alábbi legalább az alábbi
adatok megadásával:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,
— a kapcsolattartó személy neve, címe és elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail cím),
— a teljesítés tárgya,
— az ellenszolgáltatás nettó összege.
M2) a jelen közbeszerzés tárgyában az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b)
pontja szerint a gyártástechnológia és a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatását.
Az alkalmasság minimum követelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevő, illetve a
Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő Kbt. 55. § (5)
bekezdés szerinti szervezet.
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben
a közbeszerzés tárgya szerinti (PE csővezeték is idomai) 2 db, legalább 35 000 000 HUF értékű szállítási
referenciával.
M2) ha a gyártás során nem történik meg a csővezeték falvastagságának folyamatos ellenőrzése ultrahangos
falvastagság mérővel, vagy azzal műszakilag egyenértékű más mérő-ellenőrző berendezéssel.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő, illetőleg a a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös
ajánlattevők, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő, Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet együttesen is megfelelhet.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
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IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

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

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.5.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.5.2012 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30.5.2012 - 10:00
Hely
Nyírségvíz Zrt. MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., Földszinti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő legkevesebb 45 napos időtartamát 5 nappal lerövidítette, mivel a
dokumentáció térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára
elérhető. Az ajánlattételi dokumentáció ajánlatkérő honlapjáról díjmentesen letölthető. Elérési cím:http://
www.nyirsegviz.hu/hu/oldal/koezbeszerzes.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
3. Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell
írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell beszámozni, de lehetséges. A címlapot és hátlapot nem kell, de
lehet számozni.

http://www.nyirsegviz.hu/hu/oldal/koezbeszerzes
http://www.nyirsegviz.hu/hu/oldal/koezbeszerzes
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c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók.
d) Az ajánlat elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, címét,
cégjegyzékszámát, a telefon és telefax elérhetőséget, valamint a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati
árat) a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint.
e) az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 3 példányban, melyek közül 1 eredeti, és 2
másolati. Az eredeti ajánlat fedlapján szerepeltetni kell az "eredeti" megjelölést. A példányok közötti esetleges
eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mértékadó.
A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: " DN 500 PE csővezeték és idomai" közbeszerzési ajánlat, csak
a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat elmaradása esetén nem tud
felelősséget vállalni annak ajánlattételi határidő előtti felbontásáért.
f) az ajánlatban lévő minden a az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet által készített dokumentumot, nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, vagy személyeknek, aki(k)erre jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
4. A Kbt. 60. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott tartami és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlatételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(Kbt. 60. § (3) bekezdés)
6. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés.
Amennyiben nem tartozik a 2004. évi XXXIV törvény hatálya alá, az ajánlatban erről is nyilatkozni szükséges.
7. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) ponjai alapján meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges)
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni
b)az ezen részek tekintetében s közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
8.A Kbt. 55: § (5) bekezdés nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.
9. Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt.
55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy
c) pontja szerinti szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen
felhívás III.2.2) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot továbbá, hogy
ezeken kívűl más pénzintézetnél számlát nem vezet.
10. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 2006. évi V. törvény 9.
§-a szerinti nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, vagy az abban
szereplő bármely nyilatkozatot aláírják.
11.Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési feltételeket tartalmazó
szerződéstervezetet ajánlattevő adataival kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal cégszerű
aláírással ellátve köteles az ajánlathoz csatolni.
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12. Az ajánlati felhívás III.1.3. pontjához: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlattevők esetén a Kbt. 25. § (2) bekezdésének megfelelően kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.
13. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági
igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni.
14. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott
címre (NYÍRSÉGVÍZ ZRt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.)közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Az ajánlatkérő az ajánlatában a 69-70. § szerinti indoklásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (Ptk.
81. § (2) bekezdés)tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat
úgy kell elkészíteni,hogy azok ne tartalmazzák a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
16. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 20. § (4)
bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket,, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a pénzügyi-
gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők
jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igaziolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
17. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is megjelöli. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
19. A szerződés tárgyát képező csővezetékek és csőidomok ivóvíz hálózat építésére kerülnek felhasználásra,
ezért az ajánlathoz csatolni kell az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkalmazási engedélye másolatát.
20. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az eljárás
megindításakor hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (2)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
19.4.2012


