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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209789-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
2010/S 136-209789
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Asztalos Sándor u. 4.
Kapcsolattartó: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554100
E-mail: pinczelp@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 113. szoba
Kapcsolattartó: dr. Pinczel Petra
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554385
E-mail: pinczelp@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internet: www.fcsm.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 113. szoba
Kapcsolattartó: dr. Pinczel Petra
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14554385
E-mail: pinczelp@fcsm.hu
Fax +36 14554253
Internet: www.fcsm.hu
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AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
Egyéb szennyvíz elhelyezése és kezelése
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás 2010 - 2011.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 6
A teljesítés helye Budapest, Nagykovácsi, Törökbálint, Érd, Salgótarján, Szeged.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Biztosítási szerződés keretében kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás nyújtása 1 éves
időtartamban.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
66000000, 66510000, 66514110

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Biztosítási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő gépjárművek kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítása a dokumentációban meghatározottak szerint az alábbi
főbb paraméterekkel:
a./ Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Gépjárművek száma: 61 db személygépkocsi, 151 db tehergépkocsi, 60 db egyéb jármű.
Szegedi Vízmű Zrt.
Gépjárművek száma: 7 db személygépkocsi, 56 db tehergépkocsi, 18 db egyéb jármű Salgótarjáni Csatornamű
Kft.
Gépjárművek száma: 3 db személygépkocsi, 10 db tehergépkocsi, 4 db egyéb jármű.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Gépjárművek száma: 14 db személygépkocsi, 48 db tehergépkocsi, 15 db egyéb jármű Nagykovácsi Víziközmű
Kft.
Gépjárművek száma: 0 db személygépkocsi, 0 db tehergépkocsi, 2 db egyéb jármű.
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Törsvíz Kft.
Gépjárművek száma: 1 db személygépkocsi, 2 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű b./ b./CASCO biztosítás.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Gépjárművek száma: 0 db személygépkocsi, 0 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű.
Szegedi Vízmű Zrt.
Gépjárművek száma: 4 db személygépkocsi, 1 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű Salgótarjáni Csatornamű
Kft.
Gépjárművek száma: 2 db személygépkocsi, 0 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Gépjárművek száma: 11 db személygépkocsi, 6 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű Nagykovácsi Víziközmű
Kft.
Gépjárművek száma: 0 db személygépkocsi, 0 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű.
Törsvíz Kft.
Gépjárművek száma: 0 db személygépkocsi, 1 db tehergépkocsi, 0 db egyéb jármű.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes adatok a részvételi dokumentációban találhatók. A teljes
mennyiségtől való eltérés a Kbt. 50 § (2) bekezdése alapján legfeljebb +20 %.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.11.2010. befejezés 31.10.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. A benyújtott számlát az
ajánlatkérő - szabályszerűen kiállított számla ellenében -a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítést követő 30. napon, vagy az azt megelőző munkanapon banki átutalással rendezi a Kbt. 305.§
(3) bekezdés alapján. 1.1.2009-től a számla benyújtására az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi
CXXVI. törvény 185.§ - ával módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ - át ajánlatkérő
alkalmazni köteles.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől közös gazdasági társaság létrehozását, de együttes
ajánlattétel esetén vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek nyilatkozat formájában
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet részvételre jelentkező vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a) h) pontok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 61.§(1)
bekezdés d) -e) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
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A Kbt. 62.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
A részvételre jelentkezőnek és a 105. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a részvételre
jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek.
a) a részvételi jelentkezésben írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdésének d) - e) pontjai hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) az részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén részvételre jelentkezők) nyertessége esetén az
ajánlattételi szakasz eredményhirdetését követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdések és a 63/A. §
(1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés
d) - e) pontjainak hatálya alá, ha ezt a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban nem igazolta.
A benyújtandó igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredeti vagy hitelesített másolati példánynak kell lenniük.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Részvételre jelentkező
és a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói
egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja a közzétételt. (66. § (1) bekezdés b) pont).
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4.
§ 3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező és Kbt. 105. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója, ha az utolsó 3 lezárt üzleti év mérlegadatai alapján a mérleg szerinti eredménye
egynél több évben negatív volt.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelnie.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Részvételre jelentkező illetve a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja az
előző 3 év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb kötelező gépjármű felelősségbiztosításra és CASCO
biztosításra vonatkozó referenciáinak ismertetését, legalább az alábbi adatok megadásával: teljesítés
ideje, a szerződéskötő másik fél, a szerződéses feltételeknek való megfelelést, a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat.
(Kbt. 67.§ (3) bek. a) pont és 68.§ (1) bek.).
M2. Részvételre jelentkező illetve a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be a
szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberek nevét, végzettségét, képzettségét, szakmai tapasztalatát a
szakmai önéletrajz és a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatának, benyújtásával.
(Kbt. 67.§ (3) bek. d) pont).
M3. Részvételre jelentkező illetve a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója mutassa be a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetve műszaki felszereltségét, különös tekintettel az
ügyfélszolgálati hálózatára. (Kbt. 67.§ (3) bek. e) pont).
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
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rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4.
§ 3/E pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező illetve Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem
rendelkezik a bemutatott referenciák alapján az előző legfeljebb 3 évben (2007., 2008., 2009.) összesen
egy szerződés keretében teljesített, legalább 100 darab gépjárművet magában foglaló kötelező gépjármű
felelősségbiztosítási keret vagy flottaszerződésre és legalább 25 darab gépjárművet magában foglaló CASCO
keret vagy flottaszerződésre vonatkozó pozitív tartalmú referenciával.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező illetve Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem
rendelkezik legalább 5 fő a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel, aki felsőfokú műszaki vagy
biztosítás-szakmai végzettségű és legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalattal rendelkezik.
M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező illetve Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha nem
rendelkezik Pest megyében vagy Budapesten, Nógrád megyében és Csongrád megyében legalább egy
ügyfélszolgálati képviselettel.
A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó a műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről, a 2009. évi LXI. törvény a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról.

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
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16/2010 BeszJCs.
IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 50-074262 , 12.3.2010

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 16.8.2010 - 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
16.8.2010 - 12:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
1.9.2010

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Jelen eljárásban közös ajánlatkérők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (MAGYARORSZÁG 1087
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.), a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető Szolgáltató Kft. (MAGYARORSZÁG
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.), a Törsvíz Kft. (MAGYARORSZÁG 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.),
az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (MAGYARORSZÁG 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.), a
Salgótarjáni Csatornamű Kft. (MAGYARORSZÁG 3104 Salgótarján, Sugár út 132.), a Szegedi Vízmű Zrt.
(MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.).
A közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. folytatja le, azonban
az eljárás nyertesével az ajánlatkérők külön - külön kötnek szerződést, ezért a szerződés teljesítése során az
abból fakadó kötelezettségek az ajánlatkérőket önállóan és közvetlenül terhelik.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján indítja meg a jelen hirdetménnyel induló tárgyalásos
eljárást, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás a Kbt. 3. számú melléklete 6. számú kategóriában szereplő
pénzügyi, azon belül a biztosítási szolgáltatások közé tartozik és a szolgáltatás természete miatt a szerződéses
feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné nyílt vagy meghívásos
eljárás alkalmazását.
3. Jelen eljárás során létrejövő biztosítási szerződéses jogviszonyban az ajánlatkérő képviseletére és a
létrejövő biztosítási szerződések szakmai kezelésére a Greco International Kft. (MAGYARORSZÁG 1119
Budapest, Vahot u. 6.) mint független biztosítási alkusz (felügyeleti engedély száma: 204121401072) az
ajánlatkérő megbízottja. Az alkusz díjazása az ajánlatkérőt terheli.
3. A részvételi jelentkezések bontásának ideje: 16.8.2010 (12:00). Helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,
MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba. Jelenlétre jogosult személyek a Kbt.
110. § (2) bekezdésében meghatározott szerint.
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4. A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetési időpontja: 1.9.2010 (12:00). Helye: Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt., MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba.
5. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy jelen eljárás második, ajánlattételi szakaszában
az érvényes ajánlatok elbírálása a IV.2.1. pontban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
bírálati szempontja szerint történik. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által a részvételi/
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott
bírálati szempont szerint - az utolsó tárgyalási fordulót követően - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően jár
el.
6. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja: Ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez, de tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,
hogy a tárgyalási forduló eredményétől függően további tárgyalási fordulóra kerülhet sor. Ajánlatkérő ezúton
tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a tárgyalásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében folytatja le, egy napon,
egymást követően. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre.
Ajánlattevőnek a tárgyaláson ajánlatukat részletesen be kell mutatniuk az ajánlat szakmai tartalmát és a
pénzügyi feltételeket. A tárgyaláson cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy
vegyen részt, aki a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevő nevében önállóan jognyilatkozatokat
tehet.
Az első tárgyalási forduló tervezett időpontja: 20.9.2010 (10:00).
Az első tárgyalási forduló tervezett helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., MAGYARORSZÁG 1087
Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110. szoba.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 112.§ szerint, teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
8. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban 1 000 000 HUF ajánlati biztosítékot fog kikötni.
9. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontjának igazolására a 2003. évi LX törvény 5. §-a szerint
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (vagy jogelődje) által kiadott hatósági igazolás, bizonyítvány vagy
engedély eredeti vagy hiteles másolati példányát.
10. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkező és a Kbt.
105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nem régebbi cégkivonatának (ha a letelepedés szerinti ország joga szerint nem rendelkezik ˝cégkivonat˝
elnevezésű dokumentummal, csatoljon olyan dokumentumo(ka)t, amely(ek)nek tartalma a hatályos magyar
jogszabályok szerinti cégkivonattal megegyező) eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ha a cégadat(ok)ban
változás van folyamatban: az aktuális változásbejegyzési eljárás iránti kérelem egyszerű másolati példánya is
csatolandó.
11. Ajánlatkérő a III.2.2. pont P1. alpontjában található „az utolsó három lezárt üzleti év” alatt a részvételre
jelentkező személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három
lezárt üzleti évet érti. A jelen felhívás III.2.2. pont P1. alpontjában meghatározott „mérleg szerinti eredmény”
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 70.§ (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú
részvételre jelentkező és a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatoljon nyilatkozatot
arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha a pénzügyi
beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján
adja meg külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben a részvételre jelentkező vagy a Kbt. 105.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy
nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti
eredményét.
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12. A részvételre jelentkező és a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja a nevében
kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
13. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 68.§ (3) bekezdésére.
14. Az ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
15. A részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben kifejezetten nyilatkoznia kell
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjára, valamint amennyiben alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 105.§
(3) bekezdésére vonatkozóan.
16. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72.§ alapján, hogy részvételi jelentkezése során
figyelembe vette -e az adózásra, a környezetvédelemre valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén hatályos kötelezettségéket.
17. A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, azonban a dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő A. melléklet II. pontban megadott
címén. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött,
legalább az ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra
vonatkozó postacímét, faxszámát, e-mail címét tartalmazó igénye esetén, postán vagy elektronikus úton
(szerkeszthető és nem szerkeszthető formában) egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon
történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor tekinti
átvettnek a dokumentációt, ha ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes
terjedelemben meg tudja ismerni.
18. Az ajánlatok részletes formai előírásait, továbbá a megküldés, beadás követelményeit a dokumentáció
tartalmazza.
19. Ha az ajánlatban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a
közbeszerzés tárgyának vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette
szükségessé és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
20. Az órában megadott határidők esetében a közép-európai (CET) pontos idő az irányadó.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
13.7.2010
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