
1

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:
Részvételi felhívás - Egyes
ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL

Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.10.21.
Iktatószám: 18584/2013
CPV Kód: 09300000-2
Ajánlatkérő: NYÍRSÉGVÍZ ZRt.

Teljesítés helye:
Az ajánlattételei dokumentációban részletezésre
kerükő teljesítési helyek

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.11.04.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu

RÉSZVÉTELI felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NYÍRSÉGVÍZ ZRt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15920

Postai cím: Tó utca 5.

Város: Nyíregyháza

Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Horányi András

Telefon: +36 42523600

E-mail: horanyia@nyirsegviz.hu

Fax: + 36 42523610

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
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Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)

I.2) Fő tevékenység

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

x Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb: (nevezze meg)

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Pótlólagos villamos energia neszerzés 2014. évre

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés
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 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben

A teljesítés helye

Az ajánlattételei dokumentációban részletezésre kerükő teljesítési helyek

NUTS-kód HU3

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

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül Pénznem:

vagy

és között. Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre 6,5 GJ/ év mennyiségben

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09300000-2

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
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II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

A beszerzés részekből áll: nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

6,5 GJ/év + 20 %

(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között. Pénznem:

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció)

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között

(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés: 2014/01/01 (nap/hónap/év)

Befejezés 2014/12/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a nettó vállalási ár (szerződés nettó értéke)5 %-a
Jóteljesítési biztosíték 5.000.000 Ft értékben, mely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint
teljesíthető.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
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A szállítói számlák kiegyenlítése a Ptk.292/B § (1) és (2) bekezdése szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő rész-számlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, a
részteljesítéseket követően.
Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét az ajánlatkérő által igazolt számla alapján, a teljesítéseket
követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

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

Nem követelmény

III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt
áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a KBt. 56. § (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.-11. §-ai szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Külön hivatkozunk a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet
7. §-ára.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Részvételre jelentkező valamint közös részvételre jelentkezők csatolják számlavezető pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozatot valamennyi bankszámlájáról - attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét - amennyiben az
adatok rendelkezésre állnak - arra vonatkozóan, hogy
- a pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma
- mióta vezeti részvételre jelentkező számláját
- bankszámláján a felhívás feladásától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult-e.
Az alkalmasság igazolása körében hivatkozunk a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseire.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha számlavezető pénzügyi
intézményeinek nyilatkozatai alapján bármelyik bankszámlájukon a feladást megelőző 12 hónapban
30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező, 
illetőleg közös részvételre jelentkező ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia értékesítéseit, továbbá
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a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján részvételre jelentkező,
illetőleg közös részvételre jelentkező csatolja az ismertetett értékesítésekre vonatkozó igazolások
egyszerű másolati példányait. Amennyiben a szerződért kötő másik fél a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezet, az általa adott igazolással, vagy az
ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával. 
Az igazolások tartalmazzák a fenti rendelet 16. § (2) bekezdésében foglalt adatokat. 
Az alkalmasság igazolása körében hivatkozunk továbbá a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseire. 
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, illetőleg a közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző három évből - az évek
összességében - legalább 2 db 100.000.000 Ft értékű - villamos energia értékesítési referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Nyílt

 Meghívásos

x Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében) nem

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra
vonatkozó további információkat)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
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 a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
részszempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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

(igen válasz esetén)

 Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:

A dokumentációért fizetni kell

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/11/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:

(adott esetben) Hely:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk: (adott esetben)

1. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.16.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján választotta. 
2. Ajánlatkérő a részvételi határidőt – a sürgősségre való tekintettel - a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.16.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdése alapján állapította meg. 
3. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. 
4. Jelen részvételi felhíváshoz kapcsolódóan ajánlatkérő részvételi dokumentációt nem készít. A 
részvételi felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás az I.1. pontban megjelölt 
kapcsolattartási ponton lehetséges. 
5. A részvételére jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) nyilatkoznia kell arról, 
hogy ki a mérlegkör felelőse, és hogy a MAVIR-rel mikor kötötte meg a mérlegköri szerződést. 
6. Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), részvételre jelentkezőnek 
meg kell adnia a Magyar Energia Hivatal által kiadott, villamosenergia –kereskedelmi tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély számát és keltét. 
7. A részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) nyilatkoznia kell arról, 
hogy alkalmas teljes ellátás alapú szerződés megkötésére. 
8. A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők: 
a) A részvételre jelentkezés eredeti példányát zsinórral , lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy a 
részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
b) A részvételi jelentkezés 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. 
c.) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján a részvételi 
jelentkezésben szereplő dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók. 
d) A részvételi jelentkezés elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 62. § (5) bekezdésében 
foglalt adatokat tartalmazza. 
e) A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti 
példányban, valamint elektronikus úton, 1 CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson kérjük 
feltüntetni: " Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre közbeszerzési eljárás, csak a 
borítékbontási eljáráson nyitható fel!" Ajánlatkérő ezúton közli,, hogy a felirat elmaradása esetén



9

nem tud felelősséget vállalni annak részvételi határidő előtti felbontásáért. 
f) A részvételi jelentkezésben lévő minden részvételre jelentkező,vagy közös részvételre jelentkező, 
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. 
9. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2013. november 4-én 10 óra, helye: Nyírségvíz 
ZRt., 4400 Nyíregyháza, Tó u.5., Földszinti tárgyaló 
10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint írásban tájékoztatja részvételre jelentkezőket az 
eljárás részvételi szakaszának eredményéről. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának 
befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint összegzést készít, melyet 
részvételre jelentkezők részére a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg. 
11. A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében 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. 
12. 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 részvételre jelentkező 
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. 
13. A Kbt. 55. § (5) bekezdés nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre 
jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a 
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. 
14. Részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös részvételre 
jelentkezőknek, 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 kívül más 
pénzintézetnél számlát nem vezet. 
15. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási 
címpéldányát) egyszerű másolati formában, akik a részvételi jelentkezést, az abban szereplő 
bármely nyilatkozatot aláírják. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott 
gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult által 
aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását is. 
16. A részvételi felhívás III.1.3. pontjához: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg 
gazdasági társaság létrehozását, de közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 25. § (2) 
bekezdése alapján kötelesek maguk közül egy, s közbeszerzési eljárásban a közös részvételre 
jelentkezők nevében eljárni fogosult képviselőt megjelölni. 
17. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, részvételre jelentkezőnek minden 
nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem
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magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős
fordításban kell csatolni. 
18. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezést írásban és zártan, a jelen részvételi
felhívásban megadott címre (NYÍRSÉGVÍZ ZRt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) közvetlenül, vagy postai
úton kell benyújtani a részvételre jelentkezési határidő lejártáig. 
19. 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 az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozta meg a minősített
ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért 
a) a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a
Kbt. 56. § (1) bekezdés e) és j) pontja tekintetében, valamint 
b) műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat is igazolniuk kell jelen részvételi felhívás III.2.3 pontja
szerint. 
20. A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatban felmerült összes költség részvételre
jelentkezőt terheli. 
21. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az
eljárás megindításakor hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2013. november 7.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon:

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax:

Internetcím (URL):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon:

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax:

Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/15 (nap/hónap/év)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a
dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani

Hivatalos név:
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Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség:

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------
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C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/17/EK irányelv

Kategória száma [ 1]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
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16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
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8 Kivéve a munkaszerződéseket.
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