
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Szervezet 
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Cím 
Fő tér 4. 

Postai irányítószám 
3700             

Város/Község 
Kazincbarcika

Ország
Magyarország

Telefon
06 (48) 514-731

Telefax
06 (48) 514-733 

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

II.1.1) Szolgáltatásra irányuló szerződés típusa 
Megbízási szerződés

II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Kazincbarcika, Felsőbarcika területén belvízrendezés

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya 

Kazincbarcika, Felsőbarcika területén belvízrendezési pályázat benyújtásához a pályázat 
megírása és a pályázat részét képező megvalósíthatósági tanulmány készítése

II.1.4) A teljesítés helye

 Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

NUTS-kód: HU311

II.1.5) Nómenklatúra 
II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék

Fő tárgy          71.32.00.00-7

II.1.6) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

II.1.7) Változatok (alternatív ajánlatok) nem fogadhatók el.
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II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség

Kazincbarcika, Felsőbarcika területén belvízrendezési pályázat benyújtásához a pályázat 
megírása és a pályázat részét képező megvalósíthatósági tanulmány készítése

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
A megvalósíthatósági tanulmányt 2009. szeptember 18-ig kell elkészíteni és átadni az 
Ajánlatkérőnek.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Az Ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése 
esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérőnek: 

- késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 20.000 Ft / nap
- a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó megbízási 

díj tizenöt százaléka. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 

Rész-számla  nem  nyújtható  be.  Teljesítés  igazolást  követően  nyújtható  be  számla, 
melynek kiegyenlítése 30 napos teljesítéssel, átutalással történik.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő  (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő  sem), 
alvállalkozó,  vagy  erőforrást  nyújtó  szervezet,  akivel  szemben  a  Kbt.  60.  §  (1) 
bekezdésében és a  Kbt.  61.  §  (1) bekezdés  d)  pontjában meghatározott  kizáró  okok 
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 
10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó,  továbbá  erőforrást 
nyújtó  szervezet  az,  akivel  szemben  a  Kbt.  61.§  (1)  bekezdés  a-c)  pontjában 
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az  ajánlatkérő  kizárja  az  eljárásból  azt  az  ajánlattevőt,  közös  ajánlattevőt,  és  a 
közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozót,  illetve  erőforrást  nyújtó  szervezetet,  akivel  szemben  a  Kbt.  62.§  (1) 
bekezdésében felsorolt valamely kizáró ok fennáll.
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Igazolás:  

A Kbt. 63. §-a szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1) Az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó számláját 
vezető  pénzintézetnek  az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  60  napnál  nem  régebbi 
nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy: 

 
- bankszámláján volt-e a nyilatkozat keltét megelőző 12 hónapban 30 napot 

meghaladó időtartamú sorban állása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmasnak  minősül  az  Ajánlattevő  és  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti 
alvállalkozó, ha 

1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az Ajánlattevő, 
illetve az alvállalkozó a nyilatkozat keltét megelőző 12 hónapban  30 napot meghaladó 
időtartamú sorban állás nem volt bankszámláján.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az  ajánlattevőnek  a  műszaki  illetve  szakmai  alkalmasság  igazolására  az  alábbi 
dokumentumokat kell becsatolnia:

Az Ajánlattevő, a Közös Ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója csatolja:

-: az elmúlt kettő év (2007. és 2008.) jelen beszerzés tárgyára vonatkozó szerződéseinek 
ismertetését,  valamint  a  hozzá  kapcsolódó,  a  Kbt.  68.  §  (1)  bekezdés  szerinti 
referenciaigazolást/nyilatkozatot.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

 Az Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő és 10 %-ot meghaladóan igénybe venni kívánt 
alvállalkozója együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik

 - az előző kettő évben (2007., 2008.) legalább egy a jelen beszerzés tárgyát képező, 
pályázat részeként benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó, 
minimum 1.500.000,- Ft értékű megbízás teljesítésére vonatkozó referenciával.  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 
   Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A IV.1) pont szerinti tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása 

3/5



A választott eljárás alkalmazására a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mert 
az  ajánlatkérő  által  előre  nem látható  okból  a  pályázat  megírása  és  a  megvalósíthatósági 
tanulmány  elkészítése  rendkívüli  sürgősséggel  bír,  a  „Belterületi  és  térségi  vízrendezés 
ÉMOP-2009- 3.2.1.C  ” című  pályázat  benyújtására  ajánlatkérőnek a megvalósíthatósági 
tanulmány  rendkívül  rövid  idő  alatt  történő  elkészítése  hiányában  nincs  lehetősége,  ami 
kizárja az érintett beruházás támogatás hiányában történő megvalósítását. 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONT

A Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje: 2009. augusztus 31. Időpont: 9.00 óra

Ajánlatkérő a dokumentációt az alábbi címen bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére: 

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. emelet 1o1. iroda
3700 Kazincbarcika Fő tér 4. Tóthné Skultéty Mária

A dokumentáció díjmentesen vehető át.

A dokumentáció  rendelkezésre  bocsátásának módja:  Az ajánlatkérő  a dokumentációt  a 
jelen pontban meghatározott címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 14.00 óra 
között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-
9.00 óráig adja át az ajánlattevő képviselőjének részére.

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő

2009. augusztus 31. Időpont: 9.00 óra

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) I. emelet 1o1. iroda

IV.3.3) Az a nyelv, amelyen az ajánlat benyújtható
Magyar 

IV.3.4) Az ajánlat felbontásának feltételei

Dátum: 2009. augusztus 31. Időpont: 9.00 óra 
Hely: Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. emeleti 
tárgyaló (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyek.
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VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint teljes körben hiánypótlási lehetőséget 
biztosít.

2) Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja

Az eredményhirdetés időpontja: 2009. szeptember 1. 9.30 óra 
Helye: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. szeptember 9. 11.00 óra 
Helye: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja:

A tárgyalásos eljárás lebonyolítására egy fordulóban kerül sor. 
A tárgyalás lebonyolítása során először a műszaki/szakmai kérdések tisztázására kerül sor, 
amit  az  ajánlat  pénzügyi  és  kereskedelmi  részének  megvitatása  követ.  A  tárgyalás 
lezárását  megelőzően  az  Ajánlattevő  az  ajánlatában  rögzített  ajánlati  árat,  továbbá 
kereskedelmi feltételeket módosíthatja akként azonban, hogy azok az Ajánlatkérő számára 
hátrányosabbá nem válhatnak. 

Az első tárgyalás időpontja és helye: 2009. augusztus 31.  12.00 óra
Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) II.emeleti 
tárgyaló

4) Az ajánlattétel feltétele a másra át nem ruházható dokumentáció megvásárlása.

5) Az ajánlattétel valamennyi költsége Ajánlattevőt terheli.

6) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) – c) pontja szerint előírtakat.

7) Ajánlatkérő  a Kbt.  13.  § (4) bekezdése értelmében felhívja  ajánlattevő  figyelmét  arra, 
hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, 
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2009. AUGUSZTUS 26.

Jelen ajánlattételi felhívás az alábbi ajánlattevőnek kerül megküldésre:

Cégnév: CRODA Pályázati Tanácsadó Kft
Székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. U. 17.
Cégjegyzékszám: 05-09-001312
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