„Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt.
részére.”
tárgyában kiírt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasz
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2017. január

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Hivatalos név: Vértesi Erőmű Zrt.
Postai cím: külterület 0718/10.hrsz.
Város:
Oroszlány
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ferman József
E-mail: ferman@vert.hu

Nemzeti azonosító: AK

Postai
Ország:
irányítószám: 2840 Magyarország
Telefon: +36 34360255
Fax: +36 34360882

Az ajánlatkérők nevében és megbízásából eljár:

Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19.A
Város: Budapest
Postai irányítószám:
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu

Nemzeti azonosító: (ha
ismert)
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 6312294
Fax: + 36 1 350 2394

b) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 01.05.

c) A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési
dokumentumot ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikus formában
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus
elérhetőségének helye: http://www.ratkynet.hu/kozbeszerzes

d)

Az

ajánlathoz

csatolandó

azon

igazolások,

nyilatkozatok,

dokumentumok

meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet továbbra sem tartozik a kizáró okok
hatálya alá: A Kbt. 84. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell
csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot, amelyet a részvételi jelentkezéshez már csatolt,
kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak
bizonyítására.

e) Az ajánlattételi határidő a Kbt. 84.§ (6) bek. szerint: 2017. január 17. 10:00 óra.

f) Az ajánlat benyújtásának címe:

Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19.A
Város: Budapest
Postai irányítószám:
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu

Nemzeti azonosító: (ha
ismert)
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 6312294
Fax: + 36 1 350 2394

g) Magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Az eljárás során
mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem
fogadható el. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar
fordításban is csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős.

h) Az ajánlatok felbontásának helye:

Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19.A
Város: Budapest
Postai irányítószám:
1024
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu

Nemzeti azonosító: (ha
ismert)
Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 6312294
Fax: + 36 1 350 2394

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. január 17. 10:00 óra.

i) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt.
68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

j) Az ajánlati kötöttség időtartama: a Kbt. 87. § (4) bekezdése alapján a végső ajánlat
benyújtásának időpontjától számított 30 nap.

k) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. január 5.

l) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalások során az Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, az átadás-átvétel menetrendjét, a teljesítést és
annak menetét, a műszaki paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár
esetleges csökkentésének lehetőségeit.

Ajánlatkérő az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában a beadott alapajánlat benyújtása
után tárgyalás(oka)t folytat le a szerződéses feltételek és a műszaki tartalom egyeztetésének
céljából, majd ezt követően a kialakított végleges tartalomra végleges ajánlatot kér be.
Az ajánlatkérő az m.) pontban meghatározott, tervezett időpontban kezdi meg a
tárgyalás(oka)t az ajánlattevővel.
A tárgyalás(ok)ra a tervek szerint két fordulóban kerül sor, de ajánlatkérő fenntartja a jogot
további tárgyalás(ok) tartására. Ebben az esetben a további tárgyalási fordulóról, és a
tárgyalás menetéről az ajánlattevőt írásban értesíti.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő
fordulójának megkezdéséig (utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül) az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a
jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt
részükre megküldi.
A tárgyaláson ajánlattevő nevében cégjegyzésre jogosult képviselői jár(nak) el, vagy a
tárgyaláson

történő

képviseletre,

illetve

jognyilatkozat

tételre

más

személyt

is

meghatalmazhat. Ajánlattevőnek a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre
vonatkozó,

a

Ptk-ban

meghatározott

alakiságok

megtartásával

készített

eredeti

meghatalmazást a tárgyaláson át kell adnia ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő egy naptári napon több tárgyalást is lefolytathat.

Szerződéses és műszaki tárgyalások:

A tárgyalás során felek először a szerződéses feltételekről és a műszaki tartalomról
tárgyalnak. Az első tárgyalás arra irányul, hogy a felek kialakítsák a végleges műszaki
tartalmat és végleges szerződéstervezetet.
A hulladéklerakó lezárására a rekultivációs tervben és az azt jóváhagyó – módosított –
rekultivációs engedélyben meghatározott technológiától a megvalósítás során Ajánlatkérő
nem kíván eltérni, így erre vonatkozóan tervezési feladat nem képezi a közbeszerzés
tárgyát, illetve ezen követelményekről Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni. Nem kíván
továbbá Ajánlatkérő tárgyalni a részvételi szakaszban kiadott, a Közbeszerzési
Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban megfogalmazott Ajánlatkérői minimum
követelményekről sem. (Kbt. 87.§ (1) bek.)
A Kbt. 87.§ (1) bek. szerinti műszaki minimumként határozzuk meg különösen a
következő technológiai előírásokat:

-

A rekultivációs terv 7.2.1.2. és 7.2.1.3. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel a
fedőréteg előállításához (30 %-os, ill. 10 %-os mértékben) szükséges a helyben
található salak és pernye felhasználása, bekeverése. A kiviteli tervben rögzített
szakértői vélemény szerint: A mesterséges talaj egyik fontos összetevője a szerves és
nem szerves hulladék. A vázszerkezet, porozitás és megfelelő összetétel kialakítása,
továbbá a biológiai lebontás beindítása érdekében a fenti keverés megfelelő.

-

A helyben található salak, pernye a fentiekben bemutatott jellemzőkkel rendelkező
hulladék,
amelynek
kinyerésére,
előkezelésére
vonatkozó
feltételek
a
dokumentációban részletesen kifejtésre kerülnek. (Az előkezelés engedélyköteles
tevékenységnek minősül).

-

A fedőréteget rétegenkénti (ill. az 50 cm-es rétegen belül 15-15-20 cm-es
rétegenkénti) tömörítéssel kell kialakítani. A tömöríthetőség és a hosszú távú
üzemeltetési szempontok miatt az egyes fedőrétegekbe beépítendő anyagok max.
szemcsenagysága legfeljebb az adott rétegvastagság 2/3-a lehet. Nem építhetők a
fedőrétegekbe diszperzív, kúszásra vagy roskadásra hajlamos talajok, sem olyan
anyagok, amelyek a pernyével való keverés után eredményeznének ilyen
tulajdonságú fedőréteget. A nem talaj jellegű földműanyagok (pl. újrahasznosítandó
építőanyagok, bányameddők, pernyék, hulladékok, stb.) beépítése esetén az e-ÚT
06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) Műszaki Előírás 4.2.5 fejezetének előírásait is figyelembe
kell venni.

-

A tömörítés mértékének valamennyi réteg tekintetében – a rekultivációs terv 7.1.
fejezete alapján – el kell érnie (vagy meg kell haladnia) a 86 %-ot.

-

A rendezett depóniák felszínéről csapadékvíz árkokkal szükséges elvezetni a –
nem beszivárgó – csapadékvizeket a befogadó meglévő övárok irányába. Az árkok a
rétegrenddel együtt kialakítandóak.

-

A rekultiváció keretében üzemi utak kialakítása szükséges, közvetlenül a pernye
felszínre, altalaj + a kiviteli tervben meghatározott rétegrend szerint.

A megvalósítási tevékenységet továbbá a rekultivációs engedélyben előírt környezetvédelmi
előírások betartásával kell végezni.
Ajánlatkérő különösen lényegesnek tartja a határozat (rekultivációs engedély) rendelkező
rész IV.2. 9. és 11. pontja szerinti előírások betartását, amelyek az alábbiak:
-

TILOS szennyező anyag engedély nélküli közvetlen és közvetett felszín alatti vízbe
történő bevezetése, valamint,

-

a zagytér rekultiválása, rekultivációs munkálatai nem okozhatják a felszíni és felszín
alatti vizek jelenleginél kedvezőtlenebb állapotát, szennyezése, veszélyeztetettsége
nem állhat fenn.

Ajánlatkérő a fentieknek való megfelelés érdekében a szerződés teljesítése során
kizárólag legfeljebb „B” szennyezettségű anyagot engedélyez beszállítani a zagytérre.
A beszállítandó anyaggal kapcsolatos követelményeket a részvételi szakaszban kiadott, a
Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírás tartalmazza, attól eltérés nem
lehetséges, Ajánlatkérő ezt az elvárást műszaki minimumként határozza meg, ezért a
Kbt.87.§ (1) bek. szerint kérjük kezelni.

Ártárgyalás (a bírálati részszempontokra tett végleges megajánlások kialakítása):
Az ajánlatkérő a szerződéses és műszaki kérdések lezárását követően ártárgyalást tart,
melynek keretében már csak a bírálati részszempontok tekintetében kerül sor új ajánlat
benyújtására. A szerződéses és műszaki tárgyalások eredményére tekintettel az ajánlattevő
az alapajánlathoz képest fenntarthatja a bírálati szempont szerinti tartalmi elemekre tett
korábbi ajánlatát, vagy módosíthatja azt.
Az ártárgyalás a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti körben nyilvános.
A Kbt. 88. § (9) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek előzetesen egyértelműen az ajánlattevő
tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. A tárgyalás(ok)
lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőt felhívja egy végleges ajánlat írásban történő
beadására.

Az ajánlattevők a tárgyalás lezárásaként ajánlatát jegyzőkönyvbe mondja, vagy zárt
borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon, a végső
(módosított) ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a tárgyalások
során kialakított végleges szerződéstervezet és a műszaki (szakmai) tartalom változtatás
nélküli elfogadásáról.).
A tárgyalás befejezését követő végső ajánlat benyújtásával az ajánlati kötöttség beáll. Az
ajánlati

kötöttség

beálltának

időpontjára

az

ajánlati

biztosítékot

az

ajánlatkérő

rendelkezésére kell bocsátani.
A lefolytatott tárgyalások eredményére tekintettel az ajánlattevő a végső ajánlatában az
alapajánlathoz képest a megajánlást bármely irányban módosíthatja.

A végső ajánlat benyújtásának tervezett időpontja: 2017. január 31- én 10:00 óra.
A végső ajánlat bontása a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti körben nyilvános, a benyújtott
ajánlat felolvasólapján szereplő adatai a bontás során felolvasásra kerülnek, a bontásról
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően az
ajánlattevő részére megküldi.
(Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszában
esetlegesen olyan módosított ajánlat benyújtását kérje az ajánlattevőtől, amely még nem
eredményez ajánlati kötöttséget.)

m) Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. január 27- én 10:00 óra.
A tárgyalás helye:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre u. 19/a. I. emeleti tárgyaló

Város: Budapest

Postai irányítószám:
1024

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu

Ország: Magyarország
Telefon: + 36 1 6312294
Fax: + 36 1 350 2394

n) A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldését követő 11. nap

o) Az Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár- érték arányt megjelenítő)
bírálati szempont alapján értékeli úgy, hogy az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési
részszempontok szerinti tartalmi elemeit az Ajánlati felhívásban meghatározott pontszámok
között értékeli a részvételi szakaszban közzétett Közbeszerzési Dokumentumban részletesen
leírt módszerekkel.
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az általános forgalmi adó kivételével az összes
járulékos költségeket (munkabéreket, szállítást, csomagolást, tárolást, rakodást valamint a
különböző adókat, vámot, termékdíjat, stb.), továbbá a Szolgáltató közterheit. Ajánlatkérő
felhívja

Ajánlattevők

figyelmét

arra,

hogy

az

ellenszolgáltatás

ajánlatban

történő

megadásánál konkrét árat kell megadni, az ajánlati ár nem köthető semmiféle listaárhoz,
vagy egyéb feltételekhez. Az árnak az Áfa kivételével minden járulékos költséget tartalmaznia
kell. Az árat HUF–ban kell meghatározni.
Az értékelés részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Részszempont:

Súlyszám:

Nettó ajánlati ár

50

Anyag beszállítás alapján okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3
x km)
1. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása,
napokban, a szerződéskötéstől számítva
3. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása,
napokban, szerződés megkötésétől számítva
A
minőségi
követelmények
teljesülése
érdekében
vállalt
minőségbiztosítási intézkedések száma (db)

20
10
10
10

Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám (pontskála) alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi
részszempont esetén.
Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelés részletes szabályait a részvételi
szakaszban kiadott Közbeszerzési Dokumentum I. fejezet 1.2. pontja tartalmazza.

A végső ajánlat esetén a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget okoz az is,
ha a végső ajánlatban az Ajánlattevő valamely feltételt szab a közbeszerzési dokumentum
feltételeinek elfogadásával, vagy az ajánlati feltételek változatlanságával kapcsolatban.

p) Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában, az ajánlati kötöttség beálltának
(tárgyalások befejezésének) időpontjára ajánlati biztosítékot kér a Kbt. 35. § (5) bekezdésére
és a Kbt. 54. §-ra tekintettel. Az ajánlati biztosíték összege 12 000 000 HUF,
Tizenkétmillió forint.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint, melyet a következők
szerint kell igazolni:
Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a végső ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő K&H
Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-23400391-70143285 számú számlájára készpénz
átutalási megbízáson, vagy átutalással, a következő megjelöléssel: "ajánlati biztosíték –
„Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.”
Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával is teljesíthető.
A

bank vagy

biztosító

által

vállalt

garancia biztosítása kedvezményezettjeként

az

Ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni a „Zagytér rekultivációs
szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” megnevezést. A bank vagy biztosító
által vállalt garancia biztosításának legalább az ajánlati kötöttség lejártának határidejéig
érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető. A kötelezvénynek legalább az ajánlati kötöttség
lejártának határidejéig érvényesnek kell lennie.
Az átutalási megbízás vagy átutalás igazolását másolatban kérjük benyújtani, a bank vagy
biztosító által vállalt garancia biztosítását vagy kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatot,
részenként eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni! A bank vagy biztosító által
vállalt garancia biztosítását és a kezességvállalást tartalmazó nyilatkozat mintáját jelen
dokumentum tartalmazza, az ajánlat részeként annak megfelelő tartalommal kiállított
nyilatkozatok csatolása kötelező.

Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt
határidőre nem,- vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (Kbt.
73. § (6) bekezdés b) pontja alapján).

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a biztosítékként benyújtott bankgaranciát, vagy kezesi
kötelezvényt nem szabad az ajánlat többi részével egybefűzni.

q) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti kifejezett
nyilatkozatát

a

tárgyalás

lezárásakor

kialakult

műszaki

tartalom és

a

szerződés

megkötésére, teljesítésére, valamint a végső ajánlatban kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

r) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmazni.
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok
átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon
számított EUR ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást
külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

s) Ajánlatkérő kifejezetten kéri ajánlattevőket, hogy ajánlataikban szerepeltessék a műszaki
tartalommal, valamint a részletes szerződéses feltételekkel kapcsolatos észrevételeiket,
módosítási

igényeiket

is,

a

tárgyalás(ok)

gyorsabb

lefolytatása

érdekében.

A

szerződéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a szerződéstervezet korrektúrázott változatával
kérjük az alapajánlatban jelezni.
Ajánlatkérő

azokról

a

szerződéses

feltételekről

kíván

tárgyalni,

amelyeket

az

alapajánlatokban az ajánlattevők korrektúrával jeleztek.

sz) Egyéb információk:

Ajánlatevőnek pénzügyi és szakmai ajánlatot kell csatolnia az ajánlatba!
A pénzügyi ajánlat a TPMR kitöltve és cégszerűen aláírva.
(A maradéktalanul kitöltött TPMR táblázatot Pénzügyi Ajánlatként külön nyilatkozatba kell
foglalni és cégszerű aláírással kell ellátni.)
A szakmai ajánlat a Beszállítási Logisztikai Terv, a Sávos megvalósítási ütemterv és a
Minőségterv!

Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy amint azt a részvételi felhívásban kiírtuk,érvényes végleges szakmai ajánlatot csak az az Ajánlattevő nyújt be, aki rendelkezik a
következő hulladék anyagok tekintetében a megvalósítási helyszínre érvényes, ill. országos
előkezelésre (aprítási, törési, darabolási, őrlési tevékenység) vonatkozó engedéllyel, összesen
legalább 38 000 m³/év mennyiségben: EWC 10 01 01 (hamu, salak és kazánpor (kivéve 10
01 04) és EWC 10 01 02 (széntüzelés pernyéje). (Ajánlatkérő 1:1 arányban számítva
elfogadja amennyiségeket tonnában tartalmazó engedélyt is).

1.

Az ajánlatot papír alapon kell az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően elkészíteni és benyújtani.

2.

Az ajánlatot egy eredeti példányban, valamint CD/DVD adathordozón nem
szerkeszthető szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-ban – valamint a beárazott tétellistát
külön, .xls kiterjesztésű file-ban is be kell adni, zárt csomagban. Az eredeti ajánlaton
meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a zárt csomagon „Zagytér rekultivációs
szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” , valamint: „Ajánlattételi
határidő lejártáig nem bontható fel” megjelölést kell feltüntetni.

3.

Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentum részeként átadott szerződéstervezetet
az esetleges módosítási javaslatok jelölésével (korrektúrázva) kell az első (alap)
ajánlathoz csatolni.

4.

A szerződéstervezet a CD-n vagy DVD-n WORD (doc. kiterjesztésű )formátumban is
csatolandó (korrektúrázva). A szerződéstervezettel kapcsolatban jelzett ajánlattevői
vélemények képezik a szerződéses tárgyalások alapját.

5.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve a dokumentumban
előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, azzal, hogy az ajánlat
papír alapon benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, valamint a bank vagy biztosító
által vállalt garancia biztosítását vagy kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatot
eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni.

6.

Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre
jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani a részvételi
jelentkezésben.

7.

Amennyiben az ajánlatot aláíró személy eltér attól, aki a részvételi jelentkezést
aláírta, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a

kapacitást

nyújtó

szervezet

(személy)

részéről

a jelentkezést

aláíró és/vagy

nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű
másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az
adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat
(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására
meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet)
vezető

tisztségviselője

jogosult,

a

cégvezető

és

a

képviseletre

feljogosított

munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat,
kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
8.

az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015.
(X.30.) Korm.r. 13. §)

9.

Ajánlattevő

kiegészítő

tájékoztatást

kérhet

az

ajánlattételi

felhívásban

és

közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatosan a Kbt. 114. § (6) bekezdés
és a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján.
10. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés
keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás
megadását várja és ezáltal, ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez
történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). A kiegészítő
tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentum része, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok között a honlapon is hozzáférhetővé teszi.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő k figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási
pontjaként megjelölt székház környékén parkolási nehézségekre lehet számítani,
továbbá beléptető rendszer is működik, s emiatt az épületbe történő belépés
időigényes lehet. Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen,
különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű
késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy az ajánlattételi határidő lejártát a http://www.pontosido.hu weboldal „Pontos
idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.

12. A tárgyalásos eljárás jogalapja és indoka:
Az eljárás a Kbt. 85. § szerinti tárgyalásos eljárás, figyelemmel a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.
27.) Korm. rendelet szerinti eltérő szabályokra.

II. RÉSZLETES MŰSZAKI-SZAKMAI FELTÉTELEK

AJÁNLATKÉRŐ A

MŰSZAKI TARTALOM DÖNTŐ RÉSZÉT ÉS A SZERZŐDÉSTERVEZETET A RÉSZVÉTELI

SZAKASZBAN KIADTA.

AZ ELJÁRÁS JELEN SZAKASZÁBAN A KÖVETKEZŐ

MŰSZAKI MELLÉKLETEK KERÜLNEK KIADÁSRA:

1.1.2. SZ. MELLÉKLET - TPMR_1_3_KAZETTA_20160623
3. SZ. MELLÉKLET - ELEKTROMOS ELLÁTÁS - SZERZŐDÉS MINTA 2016
4. SZ. MELLÉKLET - IVÓVÍZ ELLÁTÁS - SZERZŐDÉS MINTA 2016
5. SZ. MELLÉKLET - VERT-BSZ-037 TULAJDONVÉDELMI BELSŐ SZABÁLYZAT
6. SZ. MELLÉKLET - NY 255 (1V3) MUNKAVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

MINTA

ML 2. SZ. MELL_MŰSZAKILEÍRÁS-1-3_MÓDOSÍTÁS_2015
ML 3. SZ. MELL REKULTIVÁCIÓS TERV NATURAQUA
ML 4. SZ. MELL_1_TERULETSZAMITAS
ML 4. SZ. MELL_2_TERULETSZAMITASI_VAZLAT
ML 4. SZ. MELL_3_EROMU_ZAGYTAROZO_1-3
ML 5. SZ. MELLÉKLET - ELTERESEK HELYSZINRAJZA_V003
ML 6. SZ. MELLÉKLET_VERT_MGT_MŰT_MEGVAL_A1-A2_151211
ML 6. SZ. MELLÉKLET_VERT_MGT_MŰT_MEGVAL_A2-A3_151211
ML 6. SZ. MELLÉKLET_VERT_MGT_MŰTÁRGY_MEGVAL_A3_151211
ML 7. SZ. MELLÉKLET - KISS_GERGŐ_FŰMAG_SZAKVÉLEMÉNY_151002
ML 8. SZ. MELLÉKLET - TMR_TPMR_1_3_KAZETTA_20160517 (2)
ML 8 SZ SZERZ 1.SZ. MELLEKLET TMR_1_3_KAZETTA_20160908
ML 8 SZ SZERZ 1.SZ. MELLEKLET TPMR_1_3_KAZETTA_20160908 (ÁRAZATLAN
KÖLTSÉGVETÉS PDF)
ML 8 SZ SZERZ 1.SZ. MELLEKLET TMR_TPMR_1_3_KAZETTA_20160908 (ÁRAZATLAN
KÖLTSÉGVETÉS,

EXCELL)

III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETÉT AZ AJÁNLATKÉRŐ A RÉSZVÉTELI
SZAKASZBAN KÖZZÉTETTE, ABBAN NINCS VÁLTOZÁS
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IV. NYILATKOZATMINTÁK
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1. sz. melléklet
Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Alulírott … mint a(z) (cégnév, székhely) (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult
képviselője, hivatkozással a 2017. január 5- én kézhez vett ajánlattételi felhívásra, a(z)
Ajánlattevő nevében „Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt.
részére.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi számszerűsíthető ajánlatot teszem:

Részszempont:
Nettó ajánlati ár

HUF

Anyag beszállítás alapján okozott teljes körúti terhelés
mértéke (m3 x km)
1. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű
megvalósítása, napokban, a szerződéskötéstől számítva
3. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű
megvalósítása,
napokban,
szerződés
megkötésétől
számítva
A minőségi követelmények teljesülése érdekében vállalt
minőségbiztosítási intézkedések száma (db)

m3x km
nap
nap
db

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

...................................
(cégszerű aláírás)
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2/1. sz. melléklet

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

A (név)............................................... - a továbbiakban Bank - tudomással bír arról, hogy a
(név).........................................................

(cím:...........................................)

-

Ajánlattevőként továbbiakban (Megbízó) – közbeszerzési pályázatot nyújt be Önökhöz
nevében „Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.”
tárgyában, és ennek feltétele, hogy Megbízó – ajánlati biztosítékként – 12.000.000,- Ft, azaz
Tizenkétmillió forint összegre szóló bankgaranciát bocsásson az Önök rendelkezésére.

Jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával a Bank - Megbízó megbízása alapján - kötelezettséget
vállal arra, hogy 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkétmillió forint összeg erejéig bankgaranciát
vállal az Önök javára, amennyiben Megbízó az ajánlati kötöttség ideje alatt megszegi a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ajánlattevőre előírt kötelezettségeit, így
különösen, ha ajánlatát visszavonja, vagy ajánlatának elfogadása után elmulasztja, vagy
megtagadja a szerződés megkötését, illetve aláírását.

A Bank a garancia alapján fizetést teljesít Megbízó helyett, az Önök írásbeli felszólításának
kézhezvételétől számított 8 banki napon belül, amennyiben Önök cégjegyzésre jogosult vagy
meghatalmazott képviselőjük útján – a képviseleti jog igazolása mellett – hitelt érdemlően
értesítik a bankot a garancia igénybevételének fentebb megjelölt feltételei bármelyikének
bekövetkeztéről.

A Bank jelen bankgarancia nyilatkozatban foglalt fizetési kötelezettsége – figyelemmel az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban írtakra – amennyiben Megbízó a
nyertes ajánlattevő: a végső ajánlat tervezett benyújtásának – 2017. január 31. időpontjától számított 30 napig érvényes, továbbá amennyiben ajánlattevő ajánlatkérő
kérésére az ajánlati kötöttséget meghosszabbítja, és ajánlattevő az ajánlatát fenntartja, úgy
addig a határidőig tart. Fenti határidők lejártát követően a Bank jelen bankgarancia
nyilatkozatból eredő mindennemű fizetési kötelezettsége semmisnek tekintendő.

Kelt, .......................
Bank cégszerű aláírása
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2/2. sz. melléklet
KÖTELEZVÉNY

Mivel

__________________________________________________________

(továbbiakban

az

„Ajánlattevő”) ______________________ időpontban Ajánlatot nyújtott be az Önök, mint
Ajánlatkérő (Vértesi Erőmű Zrt. 2840 Oroszlány, külterület 0718/10.hrsz.) által megindított,
tárgyalásos közbeszerzési eljárás feltételei szerint „Zagytér rekultivációs szolgáltatás II.
ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” (továbbiakban: „az Ajánlat”) ezen kötelezvény alapján
mindenki

tudomást

szerezhet

arról,

hogy

mi

____________________________________________________________________ címen (továbbiakban:
„a kezes”) 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkétmillió forint összeg erejéig * készfizetői
kezességet vállalunk az Önök javára és visszavonhatatlanul kötelezzük magunkat és
jogutódainkat, hogy ezen kötelezvény szerint járunk el.
A kezes hivatalos bélyegzőjével ellátva _________________ év __________________ hónap
___________ napján.
Ezen kötelezettségvállalásunk az alábbi eseményekre vonatkozik:
ha az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta és/vagy
ha az Ajánlattevőt az Ajánlatkérő értesítette arról, hogy ajánlata alapján jogot szerzett arra,
hogy az Ajánlatkérőkkel a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkösse, és az
Ajánlattevő nem köti meg a vállalkozási szerződést az ajánlattételi felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban, valamint az ajánlati nyilatkozatában vállalt feltételekkel
az Ajánlatkérő által meghatározott időpontban, mely nem lehet később a végső ajánlat
benyújtásának tervezett időpontjától – 2017. január 31. - számított 30 napnál,
és

erre

tekintettel

visszavonhatatlanul

vállaljuk,

hogy

az

Ajánlatkérő

első

írásos

felszólítására – melyben a kifizetésre okot adó eseményt tényszerűen megjelöli - kezesként
kifizetjük az Ajánlatkérőnek a fenti összeget anélkül, hogy az Ajánlatkérőnek indokolnia
kellene a felszólítását.
Ez a kötelezvény a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 napig marad
érvényben, illetve az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére (max: 30 nap) és ezen
időpontokig bármely erre vonatkozó igénynek meg kell érkeznie részünkre.

Kelt:…………………..

____________________________
készfizető kezes aláírása
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3. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat
„Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére. ”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott,

………………………………………….,

mint

a(z)

……………….……………

(cégnév,

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a
szerződést a tárgyalások során kialakított tartalommal és a végső ajánlathoz csatolt
Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a Vértesi Erőmű Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „Zagytér
rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
...................................
(cégszerű aláírás)
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint

Alulírott …………………………………………. (név), mint a ……………………………
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy

(cég)

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek)
teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:*

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:**

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe
(székhelye)

Alvállalkozó által
teljesítendő feladatok

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság
igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

*az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges
** a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és
székhelyet megjelölve
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5. sz. melléklet
Nyilatkozat üzleti titokról
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattevő
képviseletében a Vértesi Erőmű Zrt, mint ajánlatkérő által „Zagytér rekultivációs
szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” tárgyban indított Kbt. Második
Része szerinti tárgyalásos eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,

* üzleti titkot nem tartalmaz.

vagy

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti
titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz indokolást csatoltam, melyben
részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű

* A megfelelő rész aláhúzandó!
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6. sz. melléklet
Nyilatkozat fordításról∗

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő
képviseletében a Vértesi Erőmű Zrt., mint ajánlatkérő által „Zagytér rekultivációs
szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” tárgyban indított Kbt. Második
Része szerinti tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt
idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum
tartalmával teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)

Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak
fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.
∗
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Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
„Zagytér rekultivációs szolgáltatás II. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére.” tárgyú
közbeszerzési eljárásban
a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Csatolandó dokumentumok:

1. Felolvasólap
2. Ajánlati biztosíték (végső ajánlathoz szükséges rendelkezésre bocsátani)
3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan
4. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan
5. Egységes európai közbeszerzési dokumentum – kizáró okok igazolására,
amennyiben változás történt az eljárás megkezdése óta
6. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára (nemleges tartalmú
nyilatkozat is csatolandó)
7. Azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven íródtak, csatolni kell a
magyar nyelvű felelős fordítást
8. Nyilatkozat a felelős fordítás vonatkozásában
9. Nyilatkozat az üzleti titokról
10. Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása (adott esetben)
11. Szerződéstervezet (korrektúrázva)
12. A tárgyalás során megtárgyalni kívánt műszaki tárgyú kérdések/észrevételek
13. Cégváltozás esetén csatolni szükséges a változásbejegyzésre vonatkozó
nyilatkozatot és a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelmet.
14. Szakmai ajánlat (árazott költségvetés, Beszállítási Logisztikai Terv, a Sávos
megvalósítási ütemterv és a Minőségterv )

Tájékoztatjuk a t. Ajánlattevőket, hogy a végső ajánlat benyújtásával egyidejűleg fogja kérni
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ szerinti tételes igazolást a kizáró okok és a pénzügyi és szakmai
alkalmasság vonatkozásában, továbbá ekkor kell rendelkezésre bocsátani az ajánlati
biztosítékot és benyújtani az országos,- vagy az ajánlatkérői területre

vonatkozó,

engedélyköteles tevékenységre jogosító engedélyt is.
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