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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158166-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Tiszalök: Hidraulikus turbina alkatrészei
2012/S 95-158166

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

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

Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Vízerőmű Pf. 32.
Címzett: Ötvös Pál
4450 Tiszalök
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42278403
E-mail: titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
Fax:  +36 42278433
További információ a következő címen szerezhető be:
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Hunyadi u. 78/a.
Címzett: Botos Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42433722 / 42508880
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax:  +36 42433719 / 42508884
Internetcím: www.nyirber.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Hunyadi u. 78/a.
Címzett: Botos Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42433722 / 42508880
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax:  +36 42433719 / 42508884
Internetcím: www.nyirber.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Hunyadi u. 78/a.
Címzett: Botos Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42433722 / 42508880
E-mail: nyirber@gmail.com
Fax:  +36 42433719 / 42508884
Internetcím: www.nyirber.hu

I.2) Fő tevékenység
Villamos energia

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

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

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
2 darab hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű gyártása helyszínre szállítással

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 3384 Kisköre, Vízerőmű.
NUTS-kód HU312

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
2 darab hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű gyártása helyszínre szállítással.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42113200

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

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

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
2 darab hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű gyártása helyszínre (MAGYARORSZÁG, 3384
Kisköre, Vízerőmű) szállítással.
A vízturbina járókerék gyűrű meghatározó főbb technológiai műveletenként hegesztéssel, feszültségmentesítő
hőkezeléssel és fogácsolással készítendő a műszaki dokumentációban részletezettek és a műszaki
dokumentációban hivatkozott tervrajzok szerint. A készre munkált hegesztett szerkezetű járókerék gyűrű,
összeállítási rajza a 2821-018187 számú terven található, mely a műszaki dokumentáció része. Az összeállítási
rajz jelölései alapján a 2, 3, 4 és 5. tételek anyagának speciálisan 1 4313+QT780 jelűnek kell lennie. Az 1, 6,
7, 13, 17 tételek anyaga S235 JRG2+N, a 8, 9, 10,11, 12, 14, 15, 16 tételek anyaga S235 JRG2. Egy komplett

mailto:nyirber@gmail.com
www.nyirber.hu


HL/S S95
19/05/2012
158166-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3/9

19/05/2012 S95
http://ted.europa.eu/TED

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

3/9

alkatrész befoglaló mérete 4660x4660x2070 mm, meghatározó belső névleges átmérője 4300 mm, a készre
munkált alkatrész számított tömege 10 950 kg.
A becsült érték a 2 darab alkatrészre szól.
Becsült érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF

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

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 9 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a késedelem minden megkezdett napjára számítva a késedelemben lévő munkarész a
vállalkozási szerződés 2. számú mellékletében rögzített nettó (ÁFA nélkül számított) összegének 0,33 %-a,
maximum a szerződés teljes összegének (ÁFA nélkül számított) 5 %-a.
Teljesítési biztosíték: Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényeinek
biztosítékaként 1 000 000 HUF, azaz Egymillió forint összeget köti ki, melyet a nyertes ajánlattevőnek a
szerződéskötéskor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján.
Jótállás és szavatosság: Az ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát köti
ki. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában,
a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor kell a nyertes
ajánlattevőnek az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján. Ajánlatkérő Kbt. 126. § (7) pontjában foglaltak alapján Ajánlattevő részére lehetővé teszi, hogy a
fizetési számlájára történő, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy
annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön
biztosításra. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igény biztosítékaként
szolgáló bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvény nem tartalmazhat az ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozatához kapcsolódó kikötést.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a szerződésben foglalt feladatok teljesítését követően
teljesítés igazolás alapján, a szerződésben foglalt ütemezés szerint benyújtott számlák ellenében, annak
befogadását követő 8 banki napon belül átutalással teljesíti. A számláknak maradéktalanul meg kell felelnie az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény és kapcsolódó jogszabályai előírásainak. Ajánlatkérő
előleget nem ad. A fizetésre egyebekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 130. §-ban foglaltak az irányadók.
Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ának való megfelelés a pénzügyi teljesítés feltétele.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek számára gazdasági társaság létrehozását nem írja elő.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire
vonatkozóan a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akire vonatkozóan a Kbt. 56.§ (2) pontjában rögzített kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire vonatkozóan a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f)
pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdés, valamint a 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmassága igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i), k) pont és az 56. §
(2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok,
szervezetek bocsátják ki. Ezen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró
okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani,
amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő
vonatkozásában:
P.1.) Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. (továbbiakban: alkalmassági rendelet) 14. § (1) bekezdés
b) pontja alapján (az elmúlt 1 lezárt üzleti év) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával,
vagy amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az arra való
hivatkozással.
Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban (az elmúlt 1 lezárt üzleti év), mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű, gépalkatrész vagy egyéb acélszerkezet
szállításából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben).
Alkalmatlan az ajánlattevő:
P.1.) Amennyiben az elmúlt 1 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye kisebb, mint nulla.
Az alkalmassági rendelet 14. § (2) bek. szerinti hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű, gépalkatrész
vagy egyéb acélszerkezet szállításából származó árbevétel mértéke: nettó 150 000 000 HUF.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő
vonatkozásában:
M.1.)Igazolási mód:
Az alkalmassági rendelet 15. § (1) bek. c.) szerint: azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük igazolásával, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
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A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése és gépalkatrész vagy egyéb acélszerkezet gyártásához
kapcsolódó hegesztési tevékenységére vonatkozó elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezet által kiállított MSZ EN 287-1:2012 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti sikeres vizsgát tanúsító
érvényes Minősítési bizonyítványnak, illetve a hegesztési felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 14731:2007 (vagy
azzal egyenértékű) szabvány szerinti sikeres vizsgabizonyítványok másolati példányban történő becsatolása.
M.2.)Igazolási mód: az alkalmassági rendelet 15. § (1) bek. b.) szerint a műszaki-technikai felszereltség leírása.
Az ajánlattevőnek meg kell neveznie azt a rendelkezésére álló hegesztő üzemet, amelyik rendelkezik MSZ
EN 3834-2: 2010/A (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti üzemi tanúsítással és AD HP 0 (vagy azzal
egyenértékű) jogosítvánnyal. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ezt igazoló érvényes üzemi tanúsítvány és
érvényes jogosítvány másolatát.
M.3.) Igazolási mód: az alkalmassági rendelet 15. § (1) bek. f.) szerint, gépalkatrész vagy egyéb
acélszerkezet gyártásához illeszkedő ISO 9001:2008 vagy ezen forrás alapján kiadott szabványnak megfelelő
minőségirányítási rendszerben elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által
kiállított, érvényes tanúsítványának másolati példányban történő átadása.
M.4.) Igazolási mód: az alkalmassági rendelet 15. § (1) bek. a.) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb, az 1 4313+QT780 minőségű, vagy ezzel
egyenértékű anyagból főbb technológiai műveletenként hengerléssel, hegesztéssel, feszültségmentesítő
hőkezeléssel és forgácsolással készített termékek bemutatása, melyet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend.
(az alkalmassági rendelet) 16. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A referencia termék
igazolásához meg kell adni a végfelhasználó nevét, címét, referencia igazolására nevesített személy nevét,
telefon, telefax és email címét, továbbá az ellenszolgáltatás összegét, a referencia termék gyártásának
idejét (tól - ig) és az eredményes átadás - átvétel időpontját, valamint a referencia termék alapanyagait, a
gyártástechnológia főbb fázisait és a referencia termék jellemző méreteit, vagy a teljesített referencia termék
gyártási dokumentációjának részét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik:
M.1.)/1. Minimum 3 fő, a 1 4313+QT780 minőségű anyagból hegesztéssel készítendő járókerék gyűrű
gyártásába bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik rendelkeznek az MSZ EN 287-1:2012 (vagy azzal
egyenértékű) szabvány szerinti sikeres vizsgát tanúsító érvényes Minősítési bizonyítvánnyal. A Minősítési
bizonyítvány akkor tekintendő érvényesnek, ha a kiállítási dátumától, vagy az utolsó érvényesítő bejegyzésétől
számítva 6 hónap még nem telt el.
M.1.)/2. Minimum 1 fő, a járókerék gyűrű gyártásánál az összes hegesztési felügyelet ellátására bevonni kívánt
szakemberrel, és aki rendelkezik az MSZ EN ISO 14731:2007 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti
szakismerettel és sikeres vizsgával.
M.2.) olyan hegesztőüzemmel, amelyik rendelkezik MSZ EN 3834-2: 2010/A (vagy azzal egyenértékű)
szabvány szerinti üzemi tanúsítással és AD HP 0 (vagy azzal egyenértékű) jogosítvánnyal.
M.3.) Gépalkatrész vagy egyéb acélszerkezet gyártásához illeszkedő ISO 9001:2008 vagy ezen forrás
alapján kiadott szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerben elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal.
M.4.) Minimum 1 referencia termékkel, amelyet az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben 1 4313+QT780 minőségű, vagy ezzel egyenértékű anyagból főbb technológiai műveletenként
hengerléssel, hegesztéssel, feszültségmentesítő hőkezeléssel és forgácsolással készített, amelynek jellemző
átmérője meghaladta a 3 000 mm-t és amelyet a megrendelőnek hibátlan (I. osztályú) minőségben átadott és
azt a megrendelő átvette.
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III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
TISZAVIZ 222/43-1/2012

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.7.2012 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 800 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Dokumentáció díja nettó 40 000 HUF + 27 % ÁFA, azaz bruttó 50 800 HUF. Az
ajánlattevők a közbeszerzési műszaki leírást is tartalmazó ajánlati dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő CIB
Bank Zrt. által vezetett 10700048-04370202-51100005 számú számlájára történő átutalással fizetheti meg. Az
ellenérték megfizetésével kapcsolatos minden banki költséget az ajánlattevőnek kell viselni. Az ajánlatkérő kéri
az átutalás közlemény rovatában a „TISZAVIZ 222/43-1/2012 Ajánlati dokumentáció" megjegyzést feltüntetni.
A dokumentáció átvehető a fenti ár befizetéséről szóló eredeti példányú banki igazolás ellenében a NYÍRBER
Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Hunyadi
u. 78/a. Magyarország hivatali helyiségében személyesen munkanapokon 8:00 óra és 12:00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 óra és 14:00 óra között, vagy a dokumentáció ellenértékének
hiánytalan befizetéséről kiállított eredeti példányú banki igazolás megküldését követően kérhető az elektronikus
cím megadásával a dokumentáció megküldése.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.7.2012 - 14:00

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

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.7.2012 - 14:00
Hely
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NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. MAGYARORSZÁG, 4400
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő közbeszerzési megbízottja (NYÍRBER), az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1) Az ajánlatokat írásban, az "A" melléklet III. pontban megjelölt címre, cégjelzés nélküli lezárt borítékban,
magyar nyelven, kettő példányban (az eredetit „EREDETI PÉLDÁNY", a másolatot „MÁSOLATI PÉLDÁNY"
megjelöléssel) kell benyújtani. Az ajánlatokat cégszerűen kell aláírni. A borítékon fel kell tüntetni az
„AJÁNLAT HEGESZTETT SZERKEZETŰ VÍZTURBINA JÁRÓKERÉK GYŰRŰ GYÁRTÁSÁRA HELYSZÍNRE
SZÁLLÍTÁSSAL" szövegrészt, valamint a „BONTÁS IDŐPONTJA ELŐTT NEM NYITHATÓ FEL!" felszólítást.
2) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése vonatkozásában.
3) az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (5) bek. alapján arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-
e,
4) az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdés értelmében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek be kell nyújtania
a megjelölt alvállalkozók cégkivonatának, továbbá az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldányának
egyszerű másolatát.
5) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányt
(aláírásmintát) másolatban annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat
az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben ajánlattevő cégkivonata az ingyenes
céginformációs rendszerből megismerhető, úgy azt csatolni nem kell, azt ajánlatkérő ellenőrzi. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitására való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az
adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia,
továbbá csatolni kell a kapacitásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (6)
bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja.
8) Konzultáció: az ajánlattevők részére az ajánlatkérő 2012. 06.14 -én 10:00 órától 14:00 óráig helyszíni
bejárási és magyar nyelven konzultációs lehetőséget biztosít a teljesítés helyszínén (MAGYARORSZÁG, 3384
Kisköre, Vízerőmű, Magyarország). A konzultációról magyar nyelven jegyzőkönyv készül, mely elektronikusan
hozzáférhető lesz az "A" melléklet II. pontban megjelölt címen jelentkező Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti
gazdasági szereplőknek.
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9) Az ajánlattétel érdekében az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia az "A" melléklet II. pontban megjelölt címen. Az
ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásáról
szóló számla másolata az ajánlat része, melyet csatolni kell az ajánlathoz. A dokumentáció másra nem
ruházható át.
10) Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását 1 000 000 HUF, azaz Egymillió forint összegű ajánlati biztosíték
ajánlatkérő rendelkezésre bocsátásához köti. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő CIB Bank Zrt.
által vezetett 10700048-04370202-51100005 számú számlájára történő átutalással fizetheti meg. Az ajánlati
biztosíték megfizetésével kapcsolatos minden banki költséget az ajánlattevőnek kell viselni. Az ajánlatkérő
kéri az átutalás közlemény rovatában a „TISZAVIZ 222/43-1/2012 Ajánlati biztosíték" megjegyzést feltüntetni.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) pont szerinti más módon is, de a más módhoz tartozó eredeti
dokumentum nem tartalmazhat az ajánlattevő nyilatkozatához kapcsolódó kikötést, továbbá a dokumentum
eredeti példányát (nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar nyelvű fordításával
együtt) legkésőbb az ajánlathoz csatoltan az ajánlattal együtt be kell nyújtani az ajánlatkérő részére. Az
ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző első munkanapig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia. Az ajánlatkérő a
biztosíték visszautalásáról, illetve felszabadításáról a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdése alapján intézkedik.
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
11) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
12) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
13) Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 80. § vonatkozásában.
14) Ha ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést (a Kbt. 124. §
(4) bekezdés).
15) A Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdés
szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.
16) Az ajánlattevőknek számolniuk kell azzal, hogy az ajánlatkérő kérheti az ajánlati kötöttség legfeljebb
harminc nappal történő kiterjesztését. Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejárati időpontjának kiterjesztési
kezdeményezésénél a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fog eljárni.
17) A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményes közbeszerzési eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel az
eljárás írásbeli összegzésének átadási napját követő 10. nap (ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő
munkanap), vagy a Kbt. 124. § (8) a) pont esetén a nyertes ajánlattevővel egyetértésben meghatározott
munkanap.
18) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni. Az alvállalkozók tevékenységéért az ajánlattevőnek úgy kell felelnie, mintha azt ő maga végezné el,
és meg kell térítenie minden esetlegesen felmerülő kárt, amely az ajánlatkérőt az alvállalkozó szerződésszegő
magatartása miatt érte (a Kbt. 40. § (1) bek.).
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19) A minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a minősített ajánlattevőkre vonatkozó alkalmassági
követelményeknél szigorúbban határozta meg jelen eljárás követelményeit az ajánlati felhívás III.2.2 ill. III.2.3
pontjaiban.
20) Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
21) Ajánlatkérő a külföldi pályázok segítése érdekében az ajánlati dokumentációt angol nyelven is
rendelkezésre bocsátja 2012. május 30-tól. Felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy ennek ellenére a felhívás
IV.3.5) pontjában foglaltak alapján a kommunikáció és az ajánlattétel nyelve kizárólag a Magyar.
22) A felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
16.5.2012

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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