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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Abony Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Abony
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Telefon: 53/361-571
E-mail: abony@abony.hu
Fax: 53/360-010
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.Tv. szerinti
tevékenység
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEOP - 1.3.0./2F/09 – 2009/007 KÓDSZÁMÚ ABONY
VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG - JAVÍTÁSI ÉS IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS
PROGRAMJA FIDIC (SÁRGA) SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERINTI TERVEZÉSI
ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSE
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Abony 0160/4, 0161/2, 0164/10 hrsz.-ú területek és belterületi utcák
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„Vállalkozási szerződés a KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz
minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak megvalósítására.” FIDIC (sárga)
szerződéses feltételek szerinti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45252126-7
További tárgyak: 45232430-5
45232151-5
45223000-6
45231112-3
71320000-7
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Abony város meglévő Vízmű telep területén 3000 m3/nap (ezen belül min. 150 m3/óra)
kapacitású ivóvíz minőség javító vízkezelés megvalósítása – engedélyezési, kiviteli tervezési
munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel.
A benyújtott KEOP pályázat elsődlegesen az arzén-tartalom határérték alá történő
csökkentését célozza. Az arzéntartalmon túlmenően az ivóvíz paraméterei közül az
ammónium, permanganát index is kifogásolható.
Vállalkozó feladata az arzén-tartalom, továbbá kifogásolt vízminőségi paraméterek
tekintetében a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, ill. a módosító rendeleteknek megfelelő
ivóvízminőség biztosítása.
Vállalkozó feladatát képezi továbbá az ajánlott vízkezelési technológia esetleges
melléktermékeként jelentkező szennyező paraméterek eltávolítása (pl. THM, AOX).
A technológia megajánlásánál a nyers víz vízminőségi paramétereinél az alábbiakat kell
figyelembe venni:
- Arzén-tartalom: max. 30 µg/l (Jelenlegi átlag: 12-18 µg/l)
- Ammónium: max. 5 mg/l (Jelenlegi átlag: 1-3 mg/l)
- Permanganát index (KOIps): max. 10 mg/l (Jelenlegi átlag: 5-8 mg/l)

A nyers ivóvíz metán-tartalma jellemzően 5-12 l/Nm3 (lásd: 12/1997. KHVM rendelet).
A nyers ivóvíz egyéb jellemző paraméterei:
- pH: 8,2-8,5
- Vas: 20-140 µg/l
- Mangán: <10 µg/l
- Nátrium: 159-187 mg/l
- Keménység CaO: 16-34 mg/l
- Vezetőképesség: 643-758 µs/cm
- Hőmérséklet: 25-26 °C
- Ortofoszfát: 0,8-1,5 mg/l
- Kálium: 0,7-1,0 mg/l
- Magnézium: 5-10 mg/l
- Nitrit: <0,2 mg/l
- Nitrát: <1 mg/l
- Klorid: 6 mg/l
- Szulfát: 7-12 mg/l
- Karbonát: 3-24 mg/l
- Hidrokarbonát: 440-590 mg/l
- M-lúgosság: 8-9,6 mmol/l
- Összes cianid: 5-6 µg/l
Vállalkozó feladatát képezi a technológiát megelőző vízkivételi szivattyúk rendszerbe
illesztése, a szükséges szerelési, energiaellátási, irányítástechnikai munkarészekkel együtt.
A feladat részét képezi az ivóvíz kezelési technológia építési, gépészeti, energiaellátási,
műszerezési, folyamatirányítási munkáin túlmenően a technológiához kapcsolódó
magasépítési, mélyépítési és egyéb feladatok elvégzése, továbbá a vízkezelési technológia
kiépítése után 6 hónap időtartamú próbaüzem lefolytatása.
Az ivóvízkezelési technológia kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy a megvalósítás
időtartama alatt a folyamatos vízszolgáltatást biztosítani kell úgy, hogy a szolgáltatott víz
minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz minőségi paramétereknél.
Az ajánlati dokumentáció részét képező ivóvíz kezelési javaslat (indikatív terv) rendelkezik
vízjogi létesítési engedéllyel. Eltérő – OKI vagy egyenértékű engedéllyel rendelkező! vízkezelési technológia esetén vállalkozó feladata a módosított vízjogi létesítési engedély
beszerzése.
A feladat része továbbá:
- a város belterületén csőhálózat tisztítása 40 km-en 80-200 mm átmérőjű, döntően
azbesztcement anyagú hálózaton,
- mosató helyek kiépítése: 42 db 80-200 mm átmérőjű tolózár cseréje, beépítése, 21 db
feltárása és 6 db tolózárakna fedlapszint korrekciója, továbbá 20 db tűzcsap cseréje, beépítése.
Ezen csomópontok több mint 60 % mértékben a tisztítandó hálózaton helyezkednek el.
- 6 km vezeték felújítása 100 – 300 mm főág átmérőjű azbesztcement anyagú vezetéken,
átépítéssel, az ingatlan bekötések felújításával együtt. A már átépített ingatlan bekötésekről
nyilvántartási adat nem áll rendelkezésre. A rekonstrukció terve az Ajánlatkérőnél
rendelkezésre áll, amelyet előzetes egyeztetés alapján Ajánlattevők megtekinthetnek.
A beazonosításhoz szükséges utcajegyzéket és egyéb jellemzőket a dokumentáció
tartalmazza. Vállalkozó feladata: ivóvízhálózat mosatáshoz, mosató csonkok kiépítéséhez,
továbbá a hálózati rekonstrukció elvégzéséhez szükséges kiviteli tervekfelülvizsgálata ill.
elkészítése a járulékos tervdokumentációkkal együtt (pld. forgalomtechnika).
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér , 60 millió Ft mértékű meghiúsulási kötbér , jótállás, teljesítési biztosíték. A
biztosíték a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető.
A teljesítési biztosíték a próbaüzem lezárása után jóteljesítési (garanciális) biztosítékként
működik tovább a próbaüzem lezárását követő 24 hónapig.
A jóteljesítési (garanciális) biztosíték az alábbi kötelezettségek fedezetéül szolgál:
- próbaüzem lezárását követő 24 hónap időtartam alatt a megvalósított létesítménynél
jelentkező, bármely jellegű hiba kijavításának fedezetéül,
- amennyiben a megajánlott ivóvíz kezelési technológia üzemeltetési költséget a tényleges
üzemeltetési költséget 10 % mértéken túlmenően meghaladja, úgy a költség különbözet
tízszeres szorzóval számított összegének fedezete (24 hónap időtartamra).
A jóteljesítési (garanciális) biztosítéknak a granciális (24 hónap) időn túl további 60 napig
kell érvényesnek lennie, ezen időszak alatt történik az utófelülvizsgálat, illetve az esetlegesen
felmerülő hiányosságok pótlása, javítása.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Fizetési ütemezés: a
teljesítés során 3 db részszámla és 1 db minimum 25 % mértékű végszámla
teljesítésarányosan, az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban, a
dokumentációban meghatározott mérföldkövek és számlázási ütemterv szerint nyújtható be
azzal, hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a független Mérnök
által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult. A kifizetés - a Kbt. 305. § (3)
bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
(rész)teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Támogatási Szerződés, a 20072013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.
A finanszírozás szállítói finanszírozással történik, mely esetben a Közreműködő Szervezet a
kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül a támogatás összegét a szállító
részére kifizeti. Előleg nyújtására nincs lehetőség.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet;
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §;
d) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja.
A teljes ellenérték kifizetésre kerül a komplex Próbaüzem lezárását követően benyújtásra
kerülő végszámlával bezárólag. A végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár (a
„Szerződés Elfogadott Végösszege”) 25%-a
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
1997. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi XCII. törvény , 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
215/2010.(VII.9) Korm. rendelet
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésben, vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, vagy 61. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-c) pontjaiban, vagy 62. § (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozónak, valamint
az erőforrást nyújtó szervezetnek a 249.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell. A 250. § (3)
bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen az
ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások
nyolc napon belül történő benyújtására, ha ezt ajánlatában nem tette meg.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 71.§ (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
A) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: volt-e
számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapon belül 30 napot meghaladó
időtartamú sorban állás és mióta vezeti számláját.
B) 2007., 2008., 2009. évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója.
C) Az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatát a Kbt. 66. § (1) c) pontnak megfelelően
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint
van lehetőség vagyis csak abban az esetben, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek bevonása esetén Kbt. 65. § (3) bekezdés és (4)
bekezdés szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10 % feletti alvállalkozók az A) és B) feltételnek különkülön, míg a C) feltételnek együttesen kell hogy megfeleljenek:
A) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapon belül egyszer sem fordult elő 30
napot meghaladó időtartamú sorban állás egyik számláján sem.
B) Üzemi-üzleti tevékenységének eredménye 2007., 2008., 2009. években legfeljebb egy
évben volt negatív.
C) 2007, 2008. és 2009. évben az átlagos éves nettó árbevétele elérte az 500 millió forintot.
2007, 2008, 2009. évi, beszerzés tárgyának megfelelő forgalma évenként elérte a nettó 200
millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
- az ajánlattevő teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek végzettségét (diploma
másolat), képzettségét és gyakorlati idejét igazoló irat (eredeti pld. önéletrajz) és a
jogosultsági dokumentumok másolatát
- az ajánlattevő teljesítésben részt vevő felelős tervezőjének végzettségét (diploma másolat),
képzettségét és gyakorlati idejét igazoló irat (eredeti pld. önéletrajz) és a jogosultsági
dokumentumok másolatát
- Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb beruházásainak
ismertetése és ennek igazolására a szerződéskötő másik fél által kiállított nyilatkozat, amely
tartalmazza a referenciamunka tárgyát, kapacitását, a kezelt víz paramétereit az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét, és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 68 § (1)-(2),
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kt. 4. § 3/E. pontja szerint van lehetőség,
vagyis csak abban az esetben, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek bevonása esetén Kbt. 65. § (3) bekezdés és (4)
bekezdés szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok egyikének vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak) a
tevékenységére vonatkozóan csatolnia kell MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű
környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy
környezetvédelmi intézkedési tervének ismertetését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas:
- Ha az ajánlattevő teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetője (1 fő) rendelkezik
szakirányú - okleveles építőmérnöki - végzettséggel, legalább 5 éves vízi létesítmény
kivitelezés szakmai gyakorlattal, továbbá szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben és
rendelkezik MV-VZ/A jogosultsággal.
- Ha az ajánlattevő teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetője (1 fő) rendelkezik –
okleveles építészmérnöki vagy okleveles építőmérnöki- szakirányú végzettséggel, legalább 5
éves magasépítés kivitelezés szakmai gyakorlattal és rendelkezik MV-ÉP/A jogosultsággal.
Az előző alkalmassági követelmények 1 fővel is biztosíthatók.
- Ha az ajánlattevő rendelkezik 1 fő VZ-T jogosultságú és legalább 5 éves -vízi létesítmények
tervezése területén- szakmai gyakorlatú tervezővel, kiemelt tervezési terület az ivóvízkezelés

- Ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban az ajánlattevő rendelkezik eredményes műszaki átadás- átvétellel és sikeres próbaüzemmel lezárult - legalább 1 db 1000
m3/nap kapacitású arzén mentesítésre is vonatkozó, nettó 160 millió Ft ellenszolgáltatást
elérő ivóvíz kezelési technológia megvalósítására vonatkozó referenciával, ahol a kezelt víz
arzéntartalma 10 µg/l alatti
- Ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban az ajánlattevő rendelkezik egy
szerződés keretén belül - eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult - összesen legalább
10 km hosszban elvégzett ivóvíz vezeték tisztítási referenciával
- Ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban az ajánlattevő rendelkezik eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult - összesen legalább 5 km hosszban elvégzett
ivóvíz vezeték rekonstrukció referenciával
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok egyikének vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak) rendelkeznie kell
tanúsított környezetvédelmi irányítási rendszerrel MSZ EN ISO 14001:2005, azzal
egyenértékű vagy környezetvédelmi intézkedési tervvel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár Ft
50
Ivóvíz kezelési technológia üzemeltetési költség vállalási mértéke a jótállás 24
hónap időtartamára nettó Ft/m3, 2000 m3/nap kitermelt vízmennyiségre
30
vonatkoztatva.
Teljesítési biztosíték (Ft) (minimum 15.000.000.-Ft az 50.000.000.-Ft és az ennél
magasabb összegű ajánlatot ajánlatkérő a legmagasabb összegű pontszámmal
15
értékeli)
Késedelmi kötbér (Ft/nap) (minimum 300 000.-Ft, 2 000 000.-Ft és az ennél
magasabb összegű ajánlatot ajánlatkérő a legmagasabb összegű pontszámmal
5
értékeli)

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/10/15 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
átutalással a KÁR - MENTOR Bt. 12050002 – 00115643 – 00100001 Raiffeisen Bank Zrt.
számlájára, az összeg az ÁFA-t nem tartalmazza
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/10/15 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Díszterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:

KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és energia operatív
program.ABONY VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI ÉS IVÓVÍZHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓS PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.10.29. 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.11.22. 11:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján az A.II. mellékletben
meghatározott címen, munkanapokon 09 és 15 óra között, illetve az ajánlattételi határidő
lejáratának napján 11 óráig. Az átvételkor az eredeti pénzintézeti igazolás bemutatása és a
jelentkező elérhetőségének megadása szükséges. A Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint a
dokumentáció megküldése kérhető, mely esetben a dokumentációt - az ellenérték
megfizetésének igazolását követően - postai úton küldi meg az ajánlatkérő az ajánlattevő
részére.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
Az ajánlatok elbírálása során valamennyi részszempontra adható pontszám alsó és felső határa
1- 100 pont között.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést az értékarányosítás elvével végzi az Ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb
megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest
arányosan kevesebb pontot kap. Az adott részszempontokra adott pontok számát
megszorozzuk a mellérendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által
elért összesített pontszámot. A kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
Nettó ajánlati ár és üzemeltetési költség vonatkozásában:
P = X legkedvezőbb/X vizsgált x 100
Teljesítési biztosíték és késedelmi kötbér vonatkozásában:
P = X vizsgált/X legkedvezőbb x 100
P = a vizsgált ajánlati elem adott pontszámra vonatkozó pontszáma
X legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
X vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő ivóvíz kezelési technológia üzemeltetési költség számításához az alábbiakat írja
elő:
- amortizációs költség a beruházás során megvalósítandó valamennyi új létesítmény,
berendezés, gépi berendezés, energiaellátás, műszerezés, stb. figyelembe vételével az 1. sz.
kötet (Útmutató ajánlattevőknek) 5. fejezetben rögzített amortizációs kulcsokkal;
- energia felhasználás a megvalósítás során beépített valamennyi új, vagy cserélt (pl.
kútszivattyúk) berendezések, gépek energia felhasználása;

- vegyszer felhasználás ajánlott technológia függvényében;
- segédanyagok (pl. öblítővíz) ajánlott technológia függvényében;
- hulladékkezelés, elhelyezés az ajánlott technológia függvényében;
- karbantartási, pótlási költségek az ajánlott technológia függvényében;
- munkabér ajánlott technológia függvényében.
A fajlagos üzemeltetési költséget 2000 m3/nap kitermelt vízmennyiségre kell Ajánlattevőnek
megadnia és erre garanciát vállalnia.
A meglévő vízműtelep építményeiből, berendezéseiből az ivóvíz kezelési technológia
megvalósítása után is megmaradó, a technológiához illeszkedő egységek amortizációs,
energia, vegyszer, stb. költségeit nem kell az üzemeltetési költségszámításnál figyelembe
venni.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Az eljárásban való részvétel feltétele: 1 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték, melynek
teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- átutalással Abony Város Önkormányzata 11993609-06147486-10000104 ERSTE Bank Zrt.
költségvetési számlájára vagy,
- bankgaranciával, mely esetben a bankgaranciát nyújtó bank nyilatkozatát kell benyújtani
eredeti példányban, melynek érvényessége az ajánlati kötöttség időtartama vagy,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel, mely esetben a kötelezvényt eredeti példányban kell benyújtani.
A kötelezvény érvényessége az ajánlati kötöttség időtartama. Az ajánlati biztosíték
kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben biztosítja.
3.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos kiegészítő (értelmező) tájékoztatást a Kbt.
56. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó
dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A bejárás időpontja az ajánlati felhívás feladásának
napjától számított 10. nap. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanap.
Bejárás helye: Abony Vízműtelep, Vásártér (Mátyás k.u.-Wesselényi u. találkozása)
Időpontja: délelőtt 11 óra
4.) Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett
ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezi, tekintettel a
Kbt. 91. § 2) bekezdésére is.
5.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján
milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak). Közös ajánlat esetén
a közös ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozniuk és az ajánlathoz az eredeti
nyilatkozataikat kell csatolniuk.
6.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója,
továbbá erőforrást nyújtó szervezet hatályos cégkivonatának másolati példányát.
7.) Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek
ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes
vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást

adó), jogosultsággal rendelkező személytől, illetve a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya.
8.)A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely
hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) a)-c) pontjai és a Kbt 70. § (1)-(2)
bekezdései szerint.
10.) Nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerinti és az ajánlati
dokumentációban részletezett feltételeknek megfelelő, az ajánlat összegével egyező nagyságú
építés-szerelés biztosítást kell kötnie a szerződéses munkák egészére vonatkozóan, melynek
kedvezményezettje az ajánlatkérő. Az erről szóló biztosítótól származó szándéknyilatkozat
eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. A biztosítási kötvény, - felelősség és
vagyonbiztosítás - az eredményhirdetést követően megkötött vállalkozási szerződés
mellékletét képezi.
A fentieken túlmenően ajánlattevőnek felelősségi, tárgyi, személyi biztosítást kell kötnie
50.000.000.-Ft értékben, amelynél az önrész mértéke 10 %, ill. min. 100.000.-Ft.
11.) Az ajánlati árat (kért ellenszolgáltatást), fix összegben (az Ajánlatkérő által megadott
nettó 19.000.000.- Ft tartalék összegét külön soron megjelenítve) nettó és bruttó forintban
(HUF) kell megadni. Az árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a szerződés
teljesítése során felmerül.
12.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai, valamint a
dokumentációban meghatározottak szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.) A dokumentáció megvásárlása kötelező a IV.3.3. pontban meghatározottak szerint. A
dokumentáció árának befizetéséről szóló igazolást csatolni kell az ajánlathoz.
14.) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban,
összefűzve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani, az ajánlati
dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint.
15.) A közbeszerzés tárgyában meghatározott munkák műszaki leírása a dokumentációban
található.
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának
eredeti, vagy hiteles másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró
személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata.
17.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
18.) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlati felhívás III.1.1)
pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést
biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról.
19.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük,
hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a
közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést eredeti
példányban az ajánlathoz csatolni kell.
20.) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
21.) Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában „Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód” A) pontjában előírt igazolás tekintetében az ajánlattevőnek,
közös ajánlattevők esetén minden tagnak, továbbá valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta.
22.) Az ajánlattevő számára a Kbt. 4. § 3/E. pont szerinti erőforrást nyújtó szervezet
vonatkozásában az ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 65. § (4) bekezdésének a) illetve b)
pontjában előírt igazolásokat
23.) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
24.) Az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerűen aláírt táblázatot arra vonatkozóan, hogy a
műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek
az ajánlatban becsatolt mely referenciával, szakemberrel, egyéb dokumentummal kívánnak
megfelelni. Az alkalmassági követelményt a felhívás megfelelő pontjára történő hivatkozással
kell megjelölni. Erőforrás igénybevétele esetén a táblázatban kerüljön utalás arra, hogy az
adott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő erőforrás szervezettel kíván megfelelni. A
táblázatot az egyéb dokumentumok között kell csatolni.
25.) A nyertes ajánlattevő a munkát saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A nyertes ajánlattevő alvállalkozó(k) bevonása
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítéséért. Az ajánlatkérő a teljesítést akkor tekinti szerződésszerűnek, ha a nyertes
ajánlattevő a (rész)teljesítés alapján benyújtásra kerülő számlához mellékeli a teljesítésbe
bevont alvállalkozó felé az adott munkarész szerződésszerű teljesítéséről kiállított – az adott
alvállalkozó által is aláírt – teljesítésigazolás (teljesítés igazoló jegyzőkönyv) másolatát.
26.) A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő a
beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez
nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi
felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra
a fentiek szerint.
27.) A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban a meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő
utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda
kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű
beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
28.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
29.) Építési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai
feltételekkel rendelkezik [1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (2) bekezdés].
30.)Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt az
általa/alvállalkozója által végzett kivitelezés, a vízműtelep folyamatos üzemét nem
akadályozza.
31.)Az Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezet nettó 337 000 000.-HUF. Ajánlatkérő az
eljárást a Kbt. 92. §. C) pontjának fennállása esetén eredménytelenné nyilvánítja.
32.) A Kbt.6.§.(2) bekezdés alapján az ellenjegyzés megtörtént.

V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt.
Postai cím: Arany János u. 20.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert
Telefon: 56/426-226
E-mail: karmentor@brokerroyal.hu
Fax: 56/513-395
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt.
Postai cím: Arany János u. 20.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert
Telefon: 56/426-226
E-mail: karmentor@brokerroyal.hu
Fax: 56/513-395
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
----------------------

