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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2013. július 11-i rendkívüli ülésére
Tárgy: A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázattal
kapcsolatos döntések
Ikt.sz: I./46/75/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 154/2012. (X. 25.)
önkormányzati határozata alapján úgy döntött, hogy a „Lajosmizse Város Önkormányzata
részére mélyépítési keretmegállapodás megkötése, amely tartalmazza a „Lajosmizse Város
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/092010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos kivitelezési munkákat FIDIC piros és FIDIC
sárga könyv szerint” tárgyú, lefolytatott közbeszerzési eljárása vonatkozásában a Duna
Aszfalt Kft.-t hirdeti ki nyertesként és felhatalmazta a polgármestert a mélyépítési
keretmegállapodás megkötésére, melyre 2012. november 05. napján került sor.
A DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város vízvédelmi
rendszerének fejlesztése” címő pályázat (továbbiakban: vízvédelmi rendszer fejlesztése)
kivitelezési munkálatai a fent említett keretmegállapodás hatálya alá tartozik.
A 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 40-45. §
értelmében a közösségi értékhatárt elérı és az építési beruházás esetén a 300 millió forintot
elérı értékő közbeszerzési eljárások során az elkészített közbeszerzési dokumentációkat (jelen
esetben konzultációs felhívás és konzultációs dokumentáció) meg kell küldeni a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya (továbbiakban: KFF) részére
közbeszerzési-jogi minıségellenırzés céljából.
A részvételi és a konzultációs szakasz értéke a közösségi értékhatárt meghaladja, így a
vízvédelmi rendszer fejlesztése kivitelezıjének kiválasztása során a Korm. rendelet fenti
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Az építési feladatok ellátására a projekt
költségvetésében nettó 159.230.000 forint van elkülönítve.
A konzultációs felhívásról és dokumentációról a KFF minıségellenırzési tanúsítványa
2013. július 08. napján megérkezett, mely az elıterjesztés 1. mellékletét képzi.
Lajosmizse Város Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata értelmében
a döntéshozó személy a közbeszerzés érdemi kérdéseiben (jelen esetben a konzultációs
felhívás és dokumentáció) a közösségi értékhatár feletti eljárások esetén a Képviselı-testület.
Az IMPERAL Tender Kft. által elkészített, a KFF által jóváhagyott „Lajosmizse város
vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat
kiépítése” tárgyú konzultációs eljárás konzultációs felhívásának tervezete az elıterjesztés 2.
mellékletében, a konzultációs dokumentáció tervezete az elıterjesztés 3. mellékletében
található meg.
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A konzultációs dokumentumok elfogadását követıen az ajánlattevınek három hete
van megadni az ajánlatát. Az ajánlat elfogadásáról szóló képviselı-testületi döntést
megelızıen a KFF-nek jóvá kell hagynia a teljes konzultációs szakaszban keletkezett
dokumentumot, ezért a kivitelezıvel a tervek szerint augusztus hónap második felében lehet
szerzıdést kötni.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot:
Határozat-tervezet
... /2013.(...) ÖH
A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő
pályázathoz kapcsolódó „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat
kiépítése” tárgyban kiírandó konzultációs eljárás konzultációs
felhívásának és konzultációs dokumentációjának jóváhagyása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése” tárgyban
kiírandó konzultációs eljárás konzultációs felhívását és konzultációs dokumentációját.
2.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert a konzultációs felhívás és konzultációs dokumentáció közzétételével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. július 11.
Lajosmizse, 2013. július 9.

dr. Adonyi Lajos s.k.
alpolgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata

I. kötet
KONZULTÁCIÓRA SZÓLÓ FELHÍVÁS
a
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi
csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése”

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz

2013. július 11.
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Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt
Felelısségő Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2.
1/205-3512
1/205-3513
nagy.laszlo@imperialkft.hu
Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

(a továbbiakban: lebonyolító)
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KONZULTÁCIÓRA SZÓLÓ FELHÍVÁS
Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
mint megrendelı,
valamint a
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
mint vállalkozó
között 2012. november 6. napján létrejött keretmegállapodás alapján, amely az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2012/S 147-245690
iktatószámon megjelent, valamint a Közbeszerzései Értesítıben 2012. augusztus 6-ai, 89.
számában K.É.- 11834/2012. szám alatt megjelent felhívás alapján megindított közbeszerzési
eljárás eredményeként került aláírásra.

1.

Az ajánlatkérı:
Lajosmizse Város Önkormányzata
cím:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
telefon:
+36 76-356-211
fax:
+36 76-457-575
képviseli: Basky András polgármester
e-mail:
lajosmizse@lajosmizse.hu

2.

Ajánlatkérı nevében eljáró szervezet:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
cím:
1024 Budapest, Buday László u. 2.
telefon:
+36 1-205-3512
fax:
+36 1-205-3513
képviseli: Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
email:
nagy.laszlo@imperialkft.hu

3.

Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetményre és
közzétételének napja:
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Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) a Kbt. Második része
szerinti közösségi értékhatárokat meghaladó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást
indított a „Lajosmizse Város Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás
megkötése iránt, amely tartalmazza a „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének
fejlesztése keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése" tárgyú munka
elvégzését is.
Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában 2012. augusztus 2-án 2012/S 147245690 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítı 2012. augusztus 6-ai, 89. számában K.É.11834/2012. szám alatt került közzétételre.

4.

Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés:
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvízelvezetı hálózat kiépítése”.

5.

A beszerzés tárgya és mennyisége:
tárgy: Vállalkozási szerzıdés „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése
keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítésére vonatkozóan.
mennyiség:
Építendı zárt csıcsatorna
1.268 m
- Ø 20 bordás PVC csı: 85 m
- Ø 40 bordás PVC csı: 40 m
1.143 m
- Ø 70 CC-GRP csı:
Építendı áteresz (talpas betoncsövekbıl):
- Ø 20 beton: 8,6 m
- Ø 40 beton: 10 m

18,6 m

Építendı nyomóvezeték (KPE csıbıl): - NA 250: 973 m
Építendı folyóka (elıregyártott vasbeton elemekbıl):
- 50/200 beton: 54 m
Tervezett Ø 120 cm belmérető tisztító-ellenırzı akna: 35 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető víznyelı akna,: 9 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető átfolyó víznyelı akna, vny. rácsos fedlappal: 5 db
Építendı iszapfogó és olajleválasztó berendezés: 3 db
- 200 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
- 80 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
- 40 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
Építendı állítható bukós vízelvezetı mőtárgy elıfejjel: 1 db
Meglévı földárok kotrása (1,5 m3/fm-ig)
824 m
Átemelı akna, 2 db szivattyúval: 1 db
Iszapeltávolítás: 27.320 m3
A tervezett beruházás érinti az 5. sz. Budapest - Szeged - Röszke I. rendő fıút 69+308 km
szelvényét, valamint az 5211 j. Lajosmizse - Kunszentmiklós összekötı út 0+367 km
szelvényét.

12

6.

A szerzıdés idıtartama, vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: szerzıdéskötést követı 7 hónap.

7.

A teljesítés helye:
Lajosmizse Városnak a dokumentációban megadott mőszaki leírásban meghatározott utcái.
Érintett település: Lajosmizse Város

8.

A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:
A 2012. november 6. napján kötött keretmegállapodás IX. pontjában meghatározottak
szerinti késedelemi kötbér, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,01 %/nap,
hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész értékének 2 %-a
és a X. pontban meghatározott 24 hónap jótállás.
Elıleg-visszafizetési biztosíték a kivitelezés vonatkozásában: mértéke tekintetében a nyertes
ajánlattevı a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés elszámolható összegének
10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan
kért elıleg összegével megegyezı biztosítékot kell nyújtania.
A nyertes ajánlattevınek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló elılegvisszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon,
legkorábban a szerzıdéskötés idıpontjában, legkésıbb az elılegbekérı levél benyújtásának
idıpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania. Az elıleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása az elıleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit
szervezet nyertes ajánlattevı - cégjegyzésre jogosult - vezetı tisztségviselıjének vagy
természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által
vállalt kezesség is elfogadható a szállítói elıleg biztosítékaként. A biztosíték határidıre
történı rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

9.

Az ajánlatkérı pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei, illetıleg a vonatkozó
jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlatkérı az ellenszolgáltatást a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 számú projekt
keretében történı támogatásból szállítói finanszírozás szerint fizeti meg, és a szerzıdésben
rögzített tartalom teljesítését követıen, az igazolt teljesítés alapján benyújtott 3 db
részszámlát (20%+20%+20% készültségi fok) és végszámlát fogad be. A díj megfizetése a
nyertes ajánlattevı általi teljesítést követıen kiállított számla ellenében átutalással történik, a
Kbt. 130. § (3) és (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint.
A részletes fizetési feltételeket a szerzıdéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
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Amennyiben az ajánlattevıként szerzıdı fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint köteles az Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelıen Ajánlatkérı
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdésben biztosítja a nyertes ajánlattevı
részére a szerzıdés elszámolható összege 30%-ának megfelelı mértékő szállítói elıleg
igénylésének lehetıségét. A szállítói elılegként igénybevett összeg a végszámla összegébıl
kerül levonásra.
Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

10.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevı nem tehet többváltozatú ajánlatot.

11.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı a beszerzés tárgyának egy részére tehete ajánlatot:
Ajánlatkérı tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetıvé részajánlatok
tételét.

12.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja(i):
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Szempont
Súlyszám
Nettó egyösszegő ajánlati ár (Ft)
100
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 30
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa:
Valamennyi részszempont esetében: 1-100-ig.
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Ajánlattevınek a jelen ajánlati dokumentáció részét képezı árazatlan költségvetést tételesen
be kell áraznia. A Felolvasó lapon a teljes feladatra vonatkozó, beárazott költségvetésben
szereplı összesen árat kell szerepeltetni. Ajánlatkérı a nettó egyösszegő ajánlati árat a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszerével összehasonlítja és lepontozza. A legalacsonyabb érték a
legkedvezıbb, tehát ezen ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig a
legjobb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámokat.
Az értékelés a 2. részszempont vonatkozásában ajánlatkérı a fenntarthatósági terv
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dokumentációban részletezett tartalmi elemeit (1. A kivitelezés során alkalmazott
környezetvédelmi intézkedések felsorolása; 2. A kivitelezés során felmerülı kockázatok
felmérése, kezelése; 3. A környezetvédelmen felül a fenntartható fejlıdés érdekében tett
intézkedések bemutatása a kivitelezés során alkalmazott eljárásoknál; 4. A kiadott
mintafeladat kivitelezéssel összefüggı szállítások bemutatása a szállítás környezeti
hatásainak csökkentése érdekében; 5. Egyéb intézkedések bemutatása a környezet
terhelésének csökkentése érdekében) a dokumentációban meghatározott módon pontozza
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B.1. pontja szerinti
módszerrel.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra,
az ajánlatkérı a számítás során kettı tizedesjegyig kerekít. A legmagasabb pontszámot elérı
érvényes ajánlat minısül az összességében legelınyösebb ajánlatnak.

13.

Hiánypótlási lehetıség:
Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja.

14.

Ajánlattételi határidı:
2013. augusztus 1., 9:00

15.

Az ajánlat benyújtásának címe:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (1024
Budapest, Buday László u. 2., 1/2.)

16.

Az ajánlattétel nyelve:
Magyar

17.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
2013. augusztus 1., 9:00
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (1024
Budapest, Buday László u. 2., 1/2.)

18.

A konzultáció folytatásának további szabályai:
A konzultáción cégjegyzésre jogosult vagy megfelelı meghatalmazással bíró személy vegyen
részt, aki a szerzıdéses feltételek tisztázása során az ajánlattevı nevében jognyilatkozatokat
tehet. Elıször a szerzıdés mőszaki tartalmának, ezt követıen pedig az ajánlati ár és a
szerzıdéses feltételeknek a tárgyalására kerül sor.
Az ajánlatkérı elızetesen egy konzultációt tervez, de szükség szerint több konzultáció
tartása is lehetséges.
Az ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevı figyelmét, hogy a keretmegállapodás elsı részében
tett ajánlatát kiegészítheti.
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A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket a konzultáció során nem lehet
lényegesen módosítani. Az ajánlattevı a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest csak
azonos vagy annál az ajánlatkérı számára kedvezıbb ajánlatot tehet.
Az ajánlatok bontását követıen azonnal, az ajánlatok bontásának helyszínén 9:30 órai
kezdettel ajánlatkérı konzultációt tart, amely során a beadott ajánlat pontosítható,
módosítható. A végleges ajánlat beadására ajánlatkérı további póthatáridıt adhat.

19.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az Ajánlatkérı, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

20.

Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama
Az ajánlati kötöttség idıtartama az ajánlati kötöttség beálltától – azaz a végsı ajánlat
benyújtásától - számított 60 nap
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21.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérı az ajánlattételhez szükséges iratokat és dokumentumokat a konzultációs
felhívás mellékleteként küldi meg az ajánlattevı részére.

22.

Amennyiben a szerzıdés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” elnevezéső, DAOP-5.2.1/A-112011-0015 azonosító számú projekt.

23.

Egyéb információk:
1.

Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés
van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között, az ajánlatkérı az „eredeti”
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következı
szöveget kell szerepeltetni: „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése
keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése” - Ajánlattételi határidı
lejártáig felbontani tilos”.

2. Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények:
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót
matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lévı, minden - a jelentkezı vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos
felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya vagy a jogi képviselı által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása elıtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
3.

A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerő másolatban is
benyújtható.

4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát a Kbt 60. § (3)
bekezdésére vonatkozóan.

5.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát titoktartásra,
illetve az üzleti titokra vonatkozóan.
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6.

Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat

7.

Ajánlattevı köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az
ajánlatában benyújtott beárazott költségvetésben.

8.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevıt terheli.

9.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezıen elıír.

10. A jelen konzultációra szóló felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

24.

Az konzultációra szóló felhívás megküldésének napja: 2013. július 11.

Kelt: Budapest, 2013. július 11.

Lajosmizse Város Önkormányzata
képviseletében
Nagy László
ügyvezetı
IMPERIAL TENDER Kft.
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Elıterjesztés 3. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata

I. kötet

KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA
a
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi
csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése”
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz

2013. július 11.
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérı nevében eljáró képviselınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy
Ajánlattevınek lehetıvé tegye a sikeres ajánlattételt a tárgyi konzultációs eljárásban. Ezen cél
elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelıen csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elısegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában 2012. augusztus 2-án 2012/S 147245690 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítı 2012. augusztus 6-ai, 89. számában K.É.11834/2012. szám alatt került közzétételre.
Ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı között a keretmegállapodás 2012. november 6. napján
került aláírásra.
A fenti Ajánlati Felhívásban, valamint a konzultációra szóló felhívásban nem szabályozott
kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezıek az ajánlat
összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az Ajánlati
Felhívás rendelkezései az irányadóak.
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I.

A KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVİ RÉSZÉRE

1

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérı: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a tárgyi
konzultációs eljárás eredményeként létrejövı szerzıdésben a megrendelıvel.
Az Ajánlatkérı és a megrendelı fogalmakat általában, mint egyezıket alkalmazzuk.
Ajánlattevı:
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
1.2. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és
tervanyag, melyet az Ajánlattevı részére megküldött az ajánlatkérı.
A Dokumentáció a Szerzıdéses Feltételekbıl (II. kötet), valamint a Mőszaki
leírásból és árazatlan költségvetésbıl (III. kötet) áll.
1.3. Szerzıdés: a tárgyi konzultációs eljárásban induló Ajánlattevı, valamint az
Ajánlatkérı között létrejövı építési vállalkozási szerzıdés.

2.

Az Ajánlatkérı:
Lajosmizse Város Önkormányzata
cím:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
telefon:
+36 76-356-211
fax:
+36 76-457-575
képviseli: Basky András polgármester
e-mail:
lajosmizse@lajosmizse.hu

3.

Az Ajánlatkérı nevében eljáró szervezet:
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
cím:
1024 Budapest, Buday László u. 2.
telefon:
1/205-3512
fax:
1/205-3513
képviseli: Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
email:
nagy.laszlo@imperialkft.hu
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4.

A konzultációs eljárás tárgya, fıbb mennyisége:
Tárgya:
Az eljárást tárgyának részletes bemutatását a III. kötet tartalmazza.

5.

Ajánlattevı feladata:
Ajánlattevı köteles a konzultációra szóló felhívás tárgyát képezı építési beruházást a
konzultációra szóló felhívásban, a jelen Dokumentációban meghatározottak és annak
részét képezı szerzıdés rendelkezései szerint, illetve a Mőszaki dokumentációban
meghatározott mennyiségi és minıségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, munkavédelmi és tőzvédelmi, illetve egyéb elıírások és minıségi
követelmények betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevı feladata kiterjed a Dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra,
abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerzıdés nem tartalmazza; illetve esetleges
azon feladatokra is, amelyeket a vállalkozási szerzıdés tartalmaz, azonban a mőszaki
dokumentáció nem.

6.

A teljesítés helye és határideje:
A teljesítés helye: a konzultációra szóló felhívás 7. pontjában meghatározottak szerint
A teljesítés határideje: a konzultációra szóló felhívás 6. pontjában meghatározottak
szerint.

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlatkérı a többváltozatú ajánlat lehetıségét nem teszi lehetıvé.
Ajánlatkérı a részajánlat benyújtását nem teszi lehetıvé.
Ajánlattevı csak és kizárólag a Dokumentációban meghatározott minıségi és mennyiségi
meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elı.
Amennyiben a mőszaki dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt
egyértelmően megjelöl, úgy Ajánlatkérı az azzal egyenértékő teljesítést is elfogadja. Az
egyenértékőséget az ajánlattevıknek ajánlatukban megfelelı módon bizonyítaniuk kell.
Ide vonatkozóan ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
26.§-ában foglaltakra.

8.

Az ajánlat költségei

8.1

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költségeket az
Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a
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Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen
anyagi - igény érvényesítésére. A konzultációs eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel és az eljáróval
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
8.2

9.

Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatot nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. elıírásainak megfelelıen
kezeli.

Az ajánlat kidolgozásának feltételei
9.1

Az Ajánlattevınek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészítenie, mely
ajánlat az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában – sem formailag,
sem tartalmilag - sem módosítható.

10. Az ajánlat benyújtásának határideje és címe:
10.1

Az ajánlat benyújtásának határideje:
a konzultációra szóló felhívás 14. pontjában meghatározottak szerint

10.2

Az Ajánlatkérı az ajánlatot akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha az a 10.1.
pontban megjelölt határidıre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe:
a konzultációra szóló felhívás 15. pontjában meghatározottak szerint

10.3

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
A konzultációra szóló felhívás 24 - 1.-2. pontjában meghatározottak szerint.

11. Ajánlatok bontása
11.1

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidı lejártakor - az Ajánlatkérı, eljáró
és az Ajánlattevı képviselıinek jelenlétében - kerül sor.

11.2

Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelezı adatok kerülnek a
jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

11.3

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
idıszakban kerül sor.

11.4

Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
a konzultációra szóló felhívás 17. pontjában meghatározottak szerint

12. Az ajánlat visszavonása, ajánlati kötöttség
12.1

Az Ajánlattevı ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz a végsı ajánlat
megtétele vonatkozásában meghatározót határidı lejártáig vonhatja vissza.
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12.2

Az ajánlati kötöttség idıtartama az ajánlati kötöttség beálltától – azaz a végsı
ajánlat benyújtásától - számított 60 nap.
Felhívjuk az Ajánlattevı figyelmét arra, hogy megajánlásait - különösen a
határidıkre vonatkozó megajánlását - a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel
kapcsolatos Kbt-ben rögzített elıírásokra tekintettel tegye meg.

13. Az ajánlattal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának idıszakában az
Ajánlatkérı, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal
kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 67. §
rendelkezéseinek megfelelıen.

14. Az ajánlat értékelése
Ajánlatkérı a beérkezett ajánlatot Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az
összességében legelınyösebb ajánlat elve szerint bírálja el a beérkezett ajánlatot.

Ajánlattevı kizárólag a keretmegállapodás elsı szakaszában tett ajánlatának megfelelı,
vagy ahhoz képest kedvezıbb értékeket ajánlhat meg.

Az elbírálás szempontjai
Az ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és mőszaki, szakmai
szempontból alkalmas ajánlattevınek a jelen közbeszerzési dokumentációban
meghatározott mőszaki, szakmai követelményeket kielégítı ajánlatait a Kbt. 71.§ (2)
bekezdés b) pontja alapján az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont
szerint értékeli.
A bírálati részszempontok, és az azokhoz tartozó súlyszámok:
Súlyszám
1. Nettó egyösszegő ajánlati ár (Ft)
2. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága

100
30

Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlat részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa: valamennyi részszempont esetében: 1-100-ig.
Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1. részszempont
Nettó egyösszegő ajánlati ár (nettó Ft)
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Ajánlattevınek a jelen ajánlati dokumentáció részét képezı árazatlan költségvetést
tételesen be kell áraznia. A Felolvasó lapon a teljes feladatra vonatkozó, beárazott
költségvetésben szereplı összesen árat kell szerepeltetni. Ajánlatkérı a nettó egyösszegő
ajánlati árat a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1.ba)
pontja szerinti fordított arányosítás módszerével összehasonlítja és lepontozza. A
legalacsonyabb érték a legkedvezıbb, tehát ezen ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a
többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap
pontszámokat.
P= (A legjobb/A vizsgált) * (P max-P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felsı határa (100 pont)
Pmin:
a pontskála alsó határa (1 pont)
Alegjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az értékelés a 2. részszempont
Fenntarthatósági terv
Ajánlatkérınek különösen fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy a kivitelezés során
érvényre jussanak a fenntartható fejlıdés alapelvei, különös tekintettel a környezet
védelme érdekében tett intézkedések.
Ajánlattevı csatoljon ajánlatához Fenntarthatósági tervet, amelyben a következı fı-,
és alszempontok szerint ismertesse, hogy milyen intézkedésekkel, vállalásokkal fogja
biztosítani a fenntartható fejlıdés - különös tekintettel a környezetvédelem - érvényre
jutását a várható projektek (a konzultációra szóló felhívás 5. Teljes mennyiség
pontjában szereplı feladatok) megvalósítása során.
A fenntarthatósági terv elkészítésének célja a lehetı legkörültekintıbb
környezetszemlélető kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása, az NFÜ
honlapján közölt „Útmutató a fenntartható fejlıdés érvényesítéséhez” c.
dokumentum elıírásait és ajánlásait is figyelembe véve.
A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell Ajánlattevınek bemutatnia, hogy milyen
konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a projekt kivitelezési
ideje alatt, pontos intézkedési és utasítási leírásokkal. Ajánlattevınek minél
részletesebben és minél körültekintıbben kell bemutatni, hogy milyen
környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során.
Részletesen ismertetni kell az esetlegesen elıforduló problémákat és azok megoldására,
illetve elkerülésére is javaslatokat kell tenniük.
Ajánlatkérı elıírja, hogy az ismertetett fenntarthatósági terv illeszkedjen a cég által
mőködtetett környezetvédelmi, ill. környezetirányítási rendszerhez a projekt szerinti
környezetre és feladattípusokra vonatkozóan.
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelınyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekrıl és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012.
évi 61. szám; 2012. június 1.) III/B/1 pontja szerinti „Pontozás” módszerét alkalmazza a
pontszámok meghatározására az alábbiak szerint.
Ajánlatkérı a Fenntarthatósági terv tekintetében a pontozás módszerével a megadott
tartalmi követelmények meglétét értékeli, megvizsgálva, hogy azok milyen mélységben,
ill. minıségben kerültek bemutatásra. Az adott feltételeken belül meghatározott
részelemek tekintetében a lenti táblázat tartalmazza a kiosztható pontokat, melynek
összesítése adja az adott feltétel esetében elért pontszámot.
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A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következık az egyes szempontok
részletes megadásával:
Pontozás

Fenntarthatósági terv tartalmi
követelménye
„Útmutató
a
fenntartható
fejlıdés
érvényesítéséhez” c. dokumentum
szempontjai alapján
1. A kivitelezés során alkalmazott
környezetvédelmi
intézkedések
felsorolása
(zaj-, levegı-védelem, felszíni és
felszín
alatti
vizek
védelme,
talajvédelem, hulladékgazdálkodás,
stb, )
1.1. Az építési területen belül tervezett
intézkedések
bemutatása
a
környezetterhelés csökkentésére, a
következı
szempontok
kiemelt
figyelembe vételével:
• Hasznosításra átadott hulladék
arányának növelése
• Ártalmatlanításra kerülı hulladék
arányának csökkentése
• Összes
keletkezett
hulladék
mennyiségének csökkentése
• Veszélyes hulladék arányának
csökkentése a keletkezett összes
hulladék
mennyiségének
arányában
• Másodlagos alapanyag felhasználás
arányának növelése a teljes
alapanyag felhasználáson belül
• A zöldfelület kialakítás során az
ıshonos növényfajok elınyben
részesítése,
a
tájegységnek
megfelelı fajkompozíciókkal

Összesen max. 24 pont

a) A szempont szerinti tartalmi elem
a
várható feladattípusokra kerül
bemutatásra, azaz ismertet minél több,
a kivitelezés során az építési területen
belül
potenciálisan
fellépı
környezetterhelést, hozzárendelve a
környezetterhelés
csökkentése
érdekében szükséges intézkedéseket.
Részletes, célszerő, biztosítja a
teljesítés
legmagasabb
szintő
megfelelıségét
a
környezeti
fenntarthatóság érdekében.: 12 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e
bemutatásra,
de
egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 6 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 3 pont
d) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
7

1.2.

•
•

•
•
•
•

várható feladattípusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
a) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra kerül
bemutatásra, azaz ismertet minél több,
a kivitelezés során az építési területen
kívül – a hasznosítás, ártalmatlanítás
helyszínén, a szállítási útvonalon –
potenciálisan
fellépı
környezetterhelést, hozzárendelve a
környezetterhelés
csökkentése
érdekében a szükséges intézkedéseket
Részletes, célszerő, biztosítja a
teljesítés
legmagasabb
szintő
a
környezeti
megfelelıségét
fenntarthatóság érdekében.: 12 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e bemutatásra,
de egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 6 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 3 pont
d) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
várható feladattípusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,

Az építési területen kívül tervezett
intézkedések bemutatása a közvetett
környezetterhelés csökkentésére, a
következı
szempontok
kiemelt
figyelembe vételével:
Önkéntes gondnokság: mőködési
területen
a
kulturált,
tiszta
környezet fenntartásának segítése
Környezeti
szempontok
alkalmazása eszközök, termékek,
alapanyagok,
szolgáltatások
beszerzésénél
Környezeti
menedzsment
rendszerrel rendelkezı beszállítók
bevonása
Üvegházhatású
anyagok
kibocsátásának csökkentése (CO2e)
Újrahasznosított papír használat
bevezetése és/vagy növelése az
irodai és nyomdai munkák során
Fajlagos
energiafelhasználás
csökkentése
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•
•
•
•
•
•
•

célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
Összesen max. 24 pont

2. A kivitelezés során felmerülı
kockázatok felmérése, kezelése
2.1. A lehetséges kockázatok
felmérése a következı kockázati
elemek kiemelt figyelembe vételével:
levegıminıség-védelmi,
talaj-, felszín alatti víz védelmi,
zajvédelmi,
veszélyes anyagok elleni védelem,
környezet-egészségügyi kockázatok,
környezeti haváriák,
társadalmi kockázatok

2.2.

A

kockázatok

a) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra kerül-e
bemutatásra, azaz ismertet minél több,
a kivitelezés
során
esetlegesen
felmerülı
kockázatot
(legalább:
környezetvédelmi, mőszaki, pénzügyigazdasági, jogi, társadalmi, intézményi
kockázatok), azokat hatásuk és
bekövetkezési valószínőségük szerint
értékeli. Részletes, célszerő, biztosítja a
teljesítés
legmagasabb
szintő
megfelelıségét
a
környezeti
fenntarthatóság érdekében.: 12 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e
bemutatásra,
de
egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 6 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 3 pont
d) ) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
várható feladattípusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
a) A szempont szerinti tartalmi elem

kezelésére
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•
•
•
•
•
•
•

tervezett intézkedések, helyesbítı és
megelızı tevékenységek bemutatása a
következı kockázati elemek kiemelt
figyelembe vételével:
levegıminıség-védelmi,
talaj-, felszín alatti víz védelmi,
zajvédelmi,
veszélyes anyagok elleni védelem,
környezet-egészségügyi kockázatok,
környezeti haváriák,
társadalmi kockázatok

a várható feladattípusokra kerül-e
bemutatásra, azaz ismerteti minél több,
a kivitelezés során azonosítható
kockázati
elem
kezelésére,
bekövetkezésük megelızésére tervezett
intézkedéseket. Részletes, célszerő,
biztosítja a teljesítés legmagasabb
szintő megfelelıségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.: 12 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e
bemutatásra,
de
egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 6 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 3 pont
d) ) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
várható feladattípusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
Max. 20 pont
a) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra kerül-e
bemutatásra, azaz ismertet minél több,
a kivitelezés végrehajtása során, az
ajánlati dokumentációban részletezett
és a megkötni kívánt szerzıdésben
szerzıdéses feltételként elıírt, a
fenntartható fejlıdéshez kapcsolódó
célkitőzések teljesítése érdekében

3. A környezetvédelmen felül a
fenntartható fejlıdés érdekében tett
intézkedések
bemutatása
a
kivitelezés
során
alkalmazott
eljárásoknál. (szociális és gazdasági
jellegő intézkedések)
Kiemelten:
• A
kistérségben
élık
foglalkoztatottságának növelése
• Tömegközlekedést
használó
10

tervezett
intézkedést.
Részletes,
célszerő,
biztosítja
a
teljesítés
legmagasabb szintő megfelelıségét a
környezeti fenntarthatóság érdekében.:
20 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e
bemutatásra,
de
egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 10 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
és
kidolgozottság,
célszerőség
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 5 pont
d) ) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
várható feladattípusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
Max. 16 pont
a) A szempont szerinti tartalmi elem
a kiírás szerinti környezetre és
feladattípusra aktualizálva kerül-e
bemutatásra, azaz teljes körően
ismerteti
az
adott
mintafeladat
kivitelezése során a szállításból adódó
környezeti terheléseket, és az azok
csökkentése
érdekében
tervezett
intézkedéseket, törekszik a szállítási
távolság
minimalizálására.
Teljes
egészében a kiírás szerinti környezetre
és a kiadott mintafeladatra orientált,
részletes, célszerő, biztosítja a teljesítés

(támogatott)
munkavállalók
számának
növelése
a
helyi
munkavállalók arányának szinten
tartásával
• Egészségmegırzı
munkahelyi
feltételek javítása érdekében a
jogszabályi
elıírásokon
felül
munkaegészségügyi és -biztonsági
tárgyi eszköz beszerzés
• Többletszolgáltatások,
kedvezmények nyújtása a helyi
lakosságnak
• Béren
kívüli
(közérzetjavító)
rekreációs, egészségügyi juttatások
mértékének növelése

4.
A
kiadott
mintafeladat
kivitelezéssel összefüggı szállítások
bemutatása a szállítás környezeti
hatásainak csökkentése érdekében
(az anyagok, a hulladékok, a
munkagépek, stb. szállítása során) a
következı
szempontok
kiemelt
figyelembe vételével:
• Helyszínválasztáskor
környezetbarát
közlekedési
(elérhetıségi)
szempontok
érvényesítése
• Közúti szállítás intenzitásának
csökkentése
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• Gépkocsi használat csökkentése
• A
létrejövı
létesítmény
környezetében
a
forgalomnövekedést
okozó
útvonalakon
terheléscsillapító
intézkedések történnek
• Fajlagos
energiafelhasználás
csökkentése

legmagasabb szintő megfelelıségét a
környezeti fenntarthatóság érdekében.:
16 pont
b) A szempont szerinti tartalmi elem
a kiírás szerinti környezetre és
feladattípusra aktualizálva, részletesen
kerül-e bemutatásra, jelentıs részben
az
adott kiadott mintafeladatra
orientált, de egyes jellemzıiben nem
kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban kevésbé célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el az a.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 8 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. Az adott kiadott
mintafeladathoz való kapcsolódás
bemutatása nem kifejtett, ill. nem
célszerő. A kidolgozottság, célszerőség
és koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 4 pont
d) ) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
kiírás
szerinti
környezetre
és
feladattípusra specifikus. Csak jelentıs
kiegészítéssel és módosítással biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
Max. 16 pont
a) A szempont szerinti tartalmi elem
a várható feladattípusokra kerül-e
bemutatásra, azaz teljes körően
ismerteti a környezeti irányítási
rendszer alkalmazott intézkedéseit a
környezetterhelés
csökkentése
érdekében tervezett intézkedéseket,
törekszik
a
szállítási
távolság
minimalizálására. Részletes, célszerő,
biztosítja a teljesítés legmagasabb
szintő megfelelıségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.: 16 pont

A kivitelezéssel összefüggı szállítási
feladatokat a Konzultációra szóló
felhívásban 5. „Teljes mennyiség”
pontjában nevesített tételek szerint kell
megadni.

5. Egyéb intézkedések bemutatása
a környezet terhelésének csökkentése
érdekében a következı szempontok
kiemelt figyelembe vételével:
• Környezeti szempontú tanúsítás
szerint mőködik
• A projekt megvalósítása során
alkalmazott
fenntarthatósági
tervvel vagy programmal (Local
Agenda 21) rendelkezik
• Környezetvédelmi
megbízott
kijelölése
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• Környezeti auditok lefolytatása

b) A szempont szerinti tartalmi elem
várható feladattípusokra, részletesen
kerül-e
bemutatásra,
de
egyes
jellemzıiben
nem
kidolgozott,
általánosságokat tartalmaz, kevésbé
részletes.
Egyes
megoldásaiban
kevésbé célszerő. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el az
a.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 8 pont
c) A szempont szerinti tartalmi elem
tekintetében
nagy
hányadban
általánosságokat tartalmaz, a megjelölt
konkrétumok aránya alacsony, és/vagy
nem részletes és nem egyértelmően
meghatározott. A várható feladatokhoz
való kapcsolódás bemutatása nem
kifejtett, ill. nem célszerő. A
kidolgozottság,
célszerőség
és
koherencia nem éri el a b.) pontban
rögzített
követelmények
elvárt
színvonalát.: 4 pont
d) A szempont szerinti tartalmi elem
bemutatása hiányos, döntı mértékben
nem részletezett, általánosságokat
tartalmaz, kevésbé célszerő, nem a
várható feladattipusokra specifikus.
Csak
jelentıs
kiegészítéssel
és
módosítással
biztosítja
a
fenntarthatósági/környezetvédelmi
célok elérését. A kidolgozottság,
célszerőség és koherencia nem éri el a
c.) pontban rögzített követelmények
elvárt színvonalát.: 1 pont
Max. 100 pont

Összesen:
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A kivitelezés során alkalmazott intézkedések értékelésekor kizárólag olyan
többletvállalások fogadhatóak el, amelyek
• a vonatkozó kötelezı elıírásokon felüli (a hatályos jogszabály-, hatósági elıírás-,stb.),
azoknál konkrétabb, az ajánlatkérıre elınyösebb, kedvezıbb kötelezettségvállalásokat
tartalmaznak
• konkrét a várható projektekkel, ill. a szerzıdés lényeges feltételeivel kapcsolatban álló,
érdemi vállalásokat tartalmaznak, a hatások bemutatásával együtt
• minél szélesebb körő intézkedések megtételét vállalják az egyes alszempontokban
megfogalmazott célok elérése érdekében és ezeknek a lehetı legrészletesebb,
megalapozott bemutatását is tartalmazzák
• a vállalt intézkedések számonkérhetıek, ellenırizhetıek
Jelen eljárásban, a konkrét projektre aktualizált Fenntarthatósági terv a megkötendı
egyedi szerzıdés mellékletét fogja képezni.
A tartalmi feltétel bemutatásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
Az így kapott pontszám súlyszámmal való szorzása adja az adott ajánlat
„Fenntarthatósági terv” bírálati szempontra vonatkozó pontszámát.
Az Ajánlattevı köteles az ajánlati dokumentáció részét képezı költségvetés valamennyi
tételét kitölteni, illetve megadni.
A kiadott költségvetést kitöltve, változatás nélkül kell benyújtani papír alapon, valamint
elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD) szerkeszthetı formában, Microsoft Office
Excel formátumban is!
Ajánlatkérı hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban (költségvetésben) gyártóra
és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmő
meghatározása érdekében történt. Ajánlattevı ajánlatában bármely más olyan eszközt
szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékő.
Ajánlattevık ajánlati áruk kialakítása során figyelembe kell, hogy vegyék a hatósági
engedélyekben, közmőkezelıi nyilatkozatokban, állásfoglalásokban elıírtakat is.
Az ajánlatkérı csak I. osztályú teljesítést fogad el.
Az építés alatt a közmő üzemeltetık esetenkénti szakfelügyeleti díjait a vállalkozó fizeti,
hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos
költségek is a kivitelezıt terhelik.
Az ajánlatban szereplı áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevık semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különbözı díjak és illetékek, stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás idıtartama alatti árváltozásból eredı
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevık csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerzıdéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
14

Az egyösszegő ajánlati ár a beszerzés tárgyát képezı teljes feladatra vonatkozik,
tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körő elvégzésével kapcsolatban felmerülı
költséget, anyag- és munkadíjat.

15. A konzultációs eljárás nyelve
15.1

A konzultációs eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelıen az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli
kapcsolattartás magyar nyelven történik.

15.2

Nem magyar nyelvő dokumentumok esetén ajánlatkérı bármely fordító cég, iroda
által készített fordítást, továbbá az ajánlattevı által készített fordítást is elfogad,
amelyen kérjük feltüntetni a „Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem,
hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben
megegyezik.” szöveget, valamint cégszerő aláírást.

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerzıdéses
feltételek
16.1

A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevı teljes körően kötve van.

16.2

Az Ajánlatkérı és Ajánlattevı között a szerzıdés a konzultációra szóló felhívás, a
Dokumentáció és az ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott
tartalommal jön létre.

16.3

Az ajánlattevınek az adott részfeladatkörök teljesítése során a
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás elsı részében tett ajánlatában foglalt
eljárásrend (szakmai ajánlat) szerint kell munkáját végeznie. Amennyiben
szükségesnek látja, a szakmai ajánlatát kiegészítheti, aktualizálhatja a jelen
projekt vonatkozásában. A kiegészítésnek összhangban kell lennie az eredeti
eljárásrenddel, illetve a keretmegállapodással.
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II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
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1. Ajánlattevınek ajánlatukat az alábbi kötelezı tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk:
Felolvasólap
Kötelezı Tartalomjegyzék
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakra vonatkozóan
Ajánlattételi nyilatkozat (amely különösen tartalmazza a Kbt. 60. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelı kifejezett nyilatkozatot)
Nyilatkozat az elıleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról
Nyilatkozatát titoktartásra, illetve az üzleti titokra vonatkozóan
Beárazott tételes költségvetés
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III.

NYILATKOZATMINTÁK

1

FELOLVASÓLAP

Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)

1. Ajánlattevı adatai:
Ajánlattevı(k) neve(i), székhelye(i)
Ajánlattevı neve:
Székhely:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

MEGAJÁNLÁS
Nettó egyösszegő
ajánlati ár (Ft)

Ft + ÁFA

(A beárazott tételes költségvetés alapján)

Kelt:

……………………………...
cégszerő aláírás

2

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
A nyilatkozattevı cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevı
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendı szerzıdés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván
alvállalkozót igénybe venni:
a) a közbeszerzés részei:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni:
1. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
3. ……. (megnevezés; székhely) - …… %

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a
megkötendı szerzıdés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelı rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
(*Egy személynek (szervezetnek) a szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított
ellenértékébıl.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerő aláírás

3

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
tárgyú eljárás vonatkozásában

Alulírott __________________ társaság (ajánlattevı), melyet képvisel:
__________________

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi
dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerzıdésszerően
teljesítjük.
2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevınek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerzıdést megkötjük és a szerzıdést teljesítjük az
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. Ennek
megfelelıen a szerzıdést a jelen ajánlatunkban megjelölt ………………….,- (azaz
………………………………………) Ft + ÁFA összegő ellenszolgáltatásért
szerzıdésszerően teljesítjük, az ajánlatunk mellékletét képzı beárazott költségvetésben
meghatározott egységárak figyelembevételével.

Kelt:

………………………………
cégszerő aláírás

4

Nyilatkozat az elıleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról*

Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)

A nyilatkozattevı cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevı
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes
ajánlattevıként történı kihirdetésünk esetén az elıleg-visszafizetési biztosítékot, melynek
mértéke tekintetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesülünk a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt
meghaladóan kért elıleg összegével megegyezı biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti illetve az konzultációra szóló felhívás 8) pontjában meghatározott módon
legkésıbb az elılegbekérı levél benyújtásának idıpontjáig az NFÜ rendelkezésére bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerő aláírás

* Csak a szállítói elıleg igénybevétele esetén kell kitölteni.
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Titoktartási nyilatkozat

Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
A nyilatkozattevı cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevı
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta
kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen
közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérı rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban,
bizalmas információnak tekintendı és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot
kell kezelni és azt tilos elızetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy
tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az
alábbi információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövıben
a Nyilatkozattevı hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelızıen is ismertek
voltak a Nyilatkozattevı számára, vagy

c)

Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevı tudomására, akit,
vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérı felé, vagy

d)

Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezıvé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától
számított 3 év elteltével szőnik meg.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerő aláírás
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Nyilatkozat üzleti titokról

Az eljárás tárgya: Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében
belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése
Ajánlatkérı: Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
A nyilatkozattevı cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevı
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott
ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát
megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevı cég cégjegyzésre
jogosult képviselıje a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott
ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

(*Kérjük a megfelelı rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerő aláírás
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(3. számú melléklet)
MUNKAMEGRENDELİ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS)

Megrendelı
Vállalkozó
Projekt neve

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester
HU-6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése
keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése”
Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház
tér 1.) a Kbt. Második része szerinti közösségi értékhatárokat
meghaladó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított a
„Lajosmizse Város Önkormányzata részére mélyépítési
keretmegállapodás megkötése, amely tartalmazza a „Lajosmizse
Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső
projekttel kapcsolatos kivitelezési munkákat FIDIC piros és
FIDIC sárga könyv szerint”.

Elızmény

Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában 2012.
augusztus 2-án 2012/S 147-245690 szám alatt, a Közbeszerzési
Értesítı 2012. augusztus 6-ai, 89. számában K.É.- 11834/2012.
szám alatt került közzétételre.
Megrendelı és a Vállalkozó között a keretmegállapodás 2012.
november 6. napján került aláírásra.
A fenti keretek között Megrendelı „Lajosmizse Város
vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi
csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése” tárgyában készített
konzultációra történı felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat
alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen
szerzıdést kötik.

Megrendelı tölti ki:
tárgy: Vállalkozási szerzıdés „Lajosmizse Város vízvédelmi
rendszerének fejlesztése keretében belterületi csapadékvízelvezetı hálózat kiépítésére vonatkozóan.
mennyiség:
Elvégzendı feladat
rövid leírása

Építendı zárt csıcsatorna
1.268 m
Ø 20 bordás PVC csı: 85 m
Ø 40 bordás PVC csı: 40 m
Ø 70 CC-GRP csı: 1.143 m
Építendı áteresz (talpas betoncsövekbıl):
Ø 20 beton: 8,6 m
8

18,6 m

- Ø 40 beton: 10 m
Építendı nyomóvezeték (KPE csıbıl): - NA 250: 973 m
Tervezett Ø 120 cm belmérető tisztító-ellenırzı akna: 35 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető víznyelı akna,: 9 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető átfolyó víznyelı akna, vny. rácsos
fedlappal: 5 db
Építendı beton folyóka {járható folyóka elemekbıl): 54 m
Építendı iszapfogó és olajleválasztó berendezés: 3 db
200 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
80 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
40 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
Építendı állítható bukós vízelvezetı mőtárgy elıfejjel: 1 db
Meglévı földárok kotrása (1,5 m3/fm-ig)

824 m

Átemelı akna, 2 db szivattyúval: 1 db
Iszapeltávolítás: 27.320 m3
A tervezett beruházás érinti az 5. sz. Budapest - Szeged - Röszke
I. rendő fıút 69+308 km szelvényét, valamint az 5211 j.
Lajosmizse - Kunszentmiklós összekötı út 0+367 km
szelvényét.
Elvárt szolgáltatások és
kapcsolódó határidık

III. kötet Mőszaki leírás és árazott költségvetés szerint.
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A 2012. november 6. napján kötött keretmegállapodás IX.
pontjában meghatározottak szerinti késedelemi kötbér,
melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,01 %/nap,
hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a hibás teljesítéssel
érintett rész értékének 2 %-a
és a X. pontban meghatározott 24 hónap jótállás.
Elıleg-visszafizetési biztosíték a kivitelezés vonatkozásában:
mértéke tekintetében a nyertes ajánlattevı a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerzıdés elszámolható összegének
10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól,
azonban az ezt meghaladóan kért elıleg összegével
megegyezı biztosítékot kell nyújtania.
Szerzıdést biztosító
mellékkötelezettségek

A nyertes ajánlattevınek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) javára szóló elıleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon,
legkorábban a szerzıdéskötés idıpontjában, legkésıbb az
elılegbekérı levél benyújtásának idıpontjáig az NFÜ
rendelkezésére kell bocsátania. Az elıleg-visszafizetési
biztosíték nyújtása az elıleg rendelkezésre bocsátásának
feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
nyertes ajánlattevı - cégjegyzésre jogosult - vezetı
tisztségviselıjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által
vállalt kezesség is elfogadható a szállítói elıleg
biztosítékaként. A biztosíték határidıre történı rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
1. Az ajánlatkérı az ellenszolgáltatást a DAOP-5.2.1/A-112011-0015 számú projekt keretében történı támogatásból
szállítói finanszírozás szerint fizeti meg, és a
szerzıdésben rögzített tartalom teljesítését követıen, az
igazolt teljesítés alapján benyújtott 3 db részszámlát
(20%+20%+20% készültségi fok) és végszámlát fogad
be, az alábbi teljesítési fokoknál:

Fizetési feltételek

1. részszámla: a munka 20 % készültségi szintjénél – az
(ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelı
összegő részszámla.
2. részszámla: a munka 40 % készültségi szintnél
– az (ebben részteljesítésben) elvégzett 20 % értékő
munkának megfelelı összegő részszámla,
3. részszámla: a munka 60 % készültségi szintnél
– az (ebben részteljesítésben) elvégzett 20 % értékő
munkának megfelelı összegő részszámla,
végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka
10

100 %-os szintjénél, a mőszaki átadást követıen – az
(ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelı
40 % értékő összegő végszámla.
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevı általi teljesítést követıen
kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (3)
és (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint.
A szerzıdés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdés szerint köteles az Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
Vállalkozó fentiekben meghatározott vállalkozói díj …%-ának,
azaz .................. forintnak elılegként történı kifizetését kéri /
elıleg kifizetését nem kéri.
Az elılegfizetés feltétele, hogy Vállalkozó legkésıbb az
elılegbekérı benyújtásával egyidejőleg az elıleg
visszafizetésére, választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pont szerinti formában, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
biztosítékot adjon át Megrendelı részére, a biztosíték mértéke
tekintetében a Vállalkozó a jelen szerzıdés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért elıleg
összegével megegyezik a biztosíték. A biztosíték
kedvezményezettjeként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell
megjelölni. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d)
bekezdése alapján gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
szállító – cégjegyzésre jogosult – vezetı tisztségviselıjének vagy
természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a
szállítói elıleg biztosítékaként.
*(Amennyiben szállítói elıleg igénybevételére nem kerül sor,
úgy a dılt betős rész törlendı)
Felek megállapodnak abban, hogy a számla benyújtása és
kiegyenlítése során az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII
törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind
az alvállalkozó esetében alkalmazzák.
Vállalkozó tölti ki:
Megvalósítás
módszertana (szakmai
ajánlat)

-
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Feladat ellátásának díja

Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat (2. számú melléklet)

Keretszerzıdés
fennmaradó keretösszege
Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzıkönyve, továbbá a Felek által
2012. november 6. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.
A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs
felhívásban foglaltaknak megfelelı feltételekkel elfogadjuk.
Lajosmizse, 2013. ……….. hó …. napján

…………….., 2013. ………….hó … napján

Lajosmizse Város Önkormányzata
képviseli
Basky András
polgármester

Duna Aszfalt Kft.
képviseli
……………………
…………………….

Megrendelı

Vállalkozó (p.h.)

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet – Konzultáció jegyzıkönyve
Készült:
[…]. példányban
[…]. Megrendelı
[…]. Vállalkozó
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Lajosmizse Város Önkormányzata
III. kötet
MŐSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
a
„Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése keretében belterületi
csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése”
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz
2013. július 11.

Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt
Felelısségő Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2.
1/205-3512
1/205-3513
nagy.laszlo@imperialkft.hu
Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

(a továbbiakban: lebonyolító)

TARTALOMJEGYZÉK

1.
2.

fejezet: Mőszaki leírás
fejezet: Árazatlan költségvetés
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1.

fejezet

Mőszaki leírás
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tárgy: Vállalkozási szerzıdés „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése
keretében belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítésére vonatkozóan.
mennyiség:
Építendı zárt csıcsatorna
1.268 m
- Ø 20 bordás PVC csı: 85 m
- Ø 40 bordás PVC csı: 40 m
- Ø 70 CC-GRP csı:
1.143 m
Építendı áteresz (talpas betoncsövekbıl):
- Ø 20 beton: 8,6 m
- Ø 40 beton: 10 m

18,6 m

Építendı nyomóvezeték (KPE csıbıl): - NA 250: 973 m
Építendı folyóka (elıregyártott vasbeton elemekbıl):
- 50/200 beton: 54 m
Tervezett Ø 120 cm belmérető tisztító-ellenırzı akna: 35 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető víznyelı akna,: 9 db
Tervezett Ø 50 cm belmérető átfolyó víznyelı akna, vny. rácsos fedlappal: 5 db
Építendı iszapfogó és olajleválasztó berendezés: 3 db
- 200 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
- 80 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
- 40 l/s névleges teljesítménnyel: 1 db
Építendı állítható bukós vízelvezetı mőtárgy elıfejjel: 1 db
Átemelı akna, 2 db szivattyúval: 1 db
Iszapeltávolítás: 27.320 m3
824 m
Meglévı földárok kotrása (1,5 m3/fm-ig)
A tervezett beruházás érinti az 5. sz. Budapest - Szeged - Röszke I. rendő fıút 69+308 km
szelvényét, valamint az 5211 j. Lajosmizse - Kunszentmiklós összekötı út 0+367 km
szelvényét.
Részletes feladatleírás a mellékelt mőszaki dokumentumok szerint.
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2.

fejezet

Árazatlan költségvetés
ld. melléklet
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