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Nenzeti köáeszerzesi hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
ó/ a kérelem az Értesítőben tönénő közitételt kezdeményeá;
c) az ajánlatkétő aKbt. mely rendelkezese (s' bekezdés, pont) dapján tanozik annak a batálya
alá lideénve a Kbt. 2. s-ának (4) bekezdése szerinti önkéÚtes alkalrnaásának ecpt;Í i<r.

22' s (1) bekezdés d) pont
/, az ajánlatkéró a Kbt. mely rész€ és fejezete szerinti eljfuást alkalmazza:

harmadik rész' vI. fejezet Kbt' 251. s (2) bek
e' a közbeszerzes (beszerás) általános forgalrni adó nélkü] sámitott becsült éÍtéke forintban
lszi,ikség szerint utalás a Kbt. 245. $.ára és 259. $.ára]:

nettó l0.000.000.- Forint

'l ha a kérelrneá olyan hirdetmény közzetete|et kéri az Énesitöben. ame|}'nek közltéte|e a
Kbt' szerint nem köteleá. ez a körü]]nény:

K.jt€lező
g/ a kérelem és a hirdetmény fe|adávínak napja:

2011/12t06
h) az a:)ánlaÍkérő a 24l. $ b) pontja alapján taíozik-e a Kbt' hatá|ya alá|

nem
i,/ ha a kéreknet az aján|atkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be. az a
sorsám. amelyen a hivatalos közbeszerlsi tanácsadó a hivatalos közbeszerzesitanácsadók
né\jes/zekében szerepelI

227

7) ha a hirdetmény ellenőráse nem kötelező' annak közlése' hotry a kéÍelmező kéri-e a
hbdetmény elIenőIlsét:

nem kérjük a hirdetmény el|enőrzesét
k) az ajái]atkéíőL aTanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántaÍtásában [Kbt. l8. s (2)
bekezdés] megjelölő azonosító sám:

AK08847
/,/ ha a hirdetmény ellenőrzése köteleá vag/ azt a kérelmeá kéri és a Kbt. 44' s (5) vas/ (6)
bekezdései' vagy 246. $ (5) bekezdése szerint a díjja] kapcsolatban kedvean,rényre vagy
mentessége jogosult' ennek közlése:

Eg/éb közlemény:

1. nelléklet a 14/2010' (X' 29.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTó
A Közbeszerlsek Tanácúnak Hivatalos Lapia
l024 Budapest' Margit kÍt. 85.
Fax:06 I  336 7751;061336 '7 '75 ' I
E.mail: hirdetmeny@J<ozbeszerzesek-tanacsa.hu on.line értesítés: http://wwxrkozbeszerzes.hu

TÁJÉKoZTATó
AZ ELJÁFJís EREDM ÉNYÉRoL
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A Közbeszerzesek Tanácsa (Szelkesáőbizottsága) tölti ki

A hildetmény kéáezvételének dátüma

KÉ nyilvrintartási szim

I. SZAKASZ: AJANLATKERO

I.3 .) ÁZ AJÁNL.ATKÉRó TEVÉKENYSÉGI KöRE

| . 3 . l )  A  KB | .  [ V '  Í L J L z L I LA  | .  Í L J LZL I t  { ZLR I \Í |  { JÁNLATK .R óh  E \É]É\

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] védelem

[ ] Köaend és biaonság

[ ] Környezetvédelem

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi lekeáclo

[ ] Szociális védelem

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] ok1atás

z t9

I.l) NÉv' cÍM És KAPCSoLATTARTÁSI PoNT(oX)

HivataIos név:
Kéteg}háza Naryközség onkormályzata

Postai cím:
Fő tér 9'

város/Község
Kétegyháza

Postai irányítósám:
5'7 41

orság:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Ka]csó I stvánné polgármestel

Telefon:
06-66-250-122

E-mail:
ketegyhaza@keteS/haza.hu

Fax:
06-66-250-122

Irjternetcím(ek) (adott es e t b e n)
Az ajánlatkérő általános címe r.fiZ-l:
\\, ww.kete gj-haz .hu
A felhaszrrálói olda] cime (URL):

l.2.) AZ AJÁNLATKÉRó TÍPUSÁ

Központi szintű [ ] Közszo]gá]tató [ ]

Regionális/helyi sá1tú [x]
Tánogatott szeNezet [Kbt' 22. s (2) bekezdés.
241. 6 b){) pontl [ ]

Közjogi szErvezEt [ ] Eg/éb | ]
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[ ] Gazdasági és pénzüg}ek

[ ] Egészségügl

|lEgyéb (netezze neg):

file: C: Do.Llnenl" and seningl Rcnd.k'sdzdd Locdl \enrng5 .erL..

I.3.2) A KBT. v FEJEZETE/VII. FEJEZETE sZERniTI AJriNLATIGRÓK trsETÉN

[]VL [ ] Villamos energia

[Kbt. 163. $ (1) bek. a) pont] [Kbt. 163. S (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia tennelése, sál]ítása és [ ] Foldgáz és kőolaj feltáÍása és kitermelése
e]os7tása 

LKbt' 163. s (l) bek. ba) pont]
[Kbt. 163. S (1) bek. a.)pont]

|] Szen és más sálárd türclőanyagok fcltáIása [ ] vasúti szolgáhatások
és kitermelése 

lKbt. 163. $ ( 1) bek' c) pont]
[Kbt. 163. S (1) bek. ba) pont]

[ ] városi vasúti, villamos-, trolibusz- vas/ [ ] Repülőtéri tevékenység
autóbusz szolgá]|atáso. 

LKbt. t63' s (l) bek' bb) pont]
|Kbt. l6j. ö (1) bek' c) pont]

t ] Ickötői tevékenységek [ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. S (1) bek. bb) pont] [Kbt. 163. S (l) bek.d) ponr]

I. .l.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszelzesi eljfuást? igen [ ] nem

. SZÁI(ASZ: A SZERZODES TÁRGYA

I|.1) MEcIL{TriRoZÁs

j i 9

.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshcz rendelt eln€vezés

Kétegyháza Nasközség szennyvíáálózatának bővÍtése, II. ütem Mérnök

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt d kategóriát Nálassza _ építésí berufujzó:s' órubeszerzés \,ag! szolgáltaÍds ' d le]yik .]
Ieginkább megfblel a szerződés vagl kózbeszetzés(ek) tárgyának)

a)  l ]ÉpiÍés i  beruháás b) [ ] Árubeszerzes c) lx] smlgáItatás

L ] Kivitelezés

[ ] Ten,'ezés és kivitelezés

[ ] Ki\'itelezés, bámilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkéró á1tal meghatáIozott
köve1eIményekrrek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációj a,tEgy éb

Szolgáltatási kate gória sáma
12
(az ].27' szolgálÍ1tlis i
kategóríákat lásd a Kbt' 3' és
1' mellékletében)
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4 t 9

[ ] Epítési koncesszió l ] szolgáltatási koncessáó

A teljesítés helye

Nl]Ts.kód

A te]jesítés helye

NUTS-kód

A teljesités helye

Kéteg/há2 NagyköZség
belterülete

NUTS.kód HÚ3]2

II.|.3) A hirdetmény a kiiYetkezők valamelyikével kapcsolatos radoÍ| eseÍben)

Keretnregállapodás megkötése [ ]
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

|I. 1.d) Keretmegál|apodás megkötése

[ ] Nyí]t

[] MeghÍvásos

| ] Táreya]ásos

esetén az eljárás

.1. 5) A szerzódés vag} a közbeszerzes(ek) tárgya' mennyisége

Megbíási szerádés a Ké1egyhá2a Nas/község szennyvíáá]ózlának bővílése, II' ütem
nreg\''a1ósításához sziikséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
A Projekt eredményes megn-alósításának a teljes köni pénzüsi i, ütemeztsbeli felüs e]ete és
bonyolílása. a FIDIC s,4rződéses lélté|elek szerinti mémöki. valamint a műszaki e]lenőri
íéladatok ellátása során.
Az alábbi szolgá]ta|ási Íéladatok teljes könlellátása:
A ,.Kéteg/háza Nagyközség szennyvíáálózatának bővítése. ll. üteln. cín1ú PIoiekt eredmén).es
me8""alósításának a teljes kórű pénzügi i, útemezesbeli Íé]iig)e]e1e és bonyolítása' a FIDIC
szerződéses feltéle]ek szerinti mémöki léladalok (Epítési mullkák szerződéses Í.eltételei a
Megrendelő által megteryezett magas- és nélyépítési munkáklroz. 2005. évj mag}ar nyehú kiadás

piros FIDIC VAGY A Vállalkozo általtervezett gépészeti és vil]amos bcrcndezések ten'ez€se-
épitése szerádéses feltételei a kiegésitő magas- és nélyépítési munkákkal' 2001. évi mag} ar
nyelvű kiadás- sárga FIDIC). \'alamint a műszaki ellenő feladatok ellátása során:

A Projekt mecn_alósítására kötött szErződések szerinti létesitmények maradéktalan. igazoltan a
nrinöségi elóírásoknak megfele]ő meg\''alósításának kikénysz-eritése;

A fe]adatok végre]tjtásához szükségcs s7-akéÍtő és eséb szemé]yzÉt biáositása, a vá]la]kozói
teljesitések és azok elsámolásának folyamatos ellenőzese;
- Köaeműködés a műszaki á1adás-á1\,ételi eljárást kör'ető íblyamatokban ajótállási időszak
alatt:
- A meg]évő és megszerztndő engedélyek el]eÍőrzese, azok érvényességének nyomoí követése,
az adatszolgáltatásra vonatkozó előirásaik időbeli követése. továbbá a teljesítés kö\'etése;

A kedveZnényeZ€tt szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk
elkészítésében' vala1nt]t a közbeszelási eljáIásokban a bÍáló bizottságban való Iész\''éte1;
- A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkésálésébeÍ va]ó részvéte], es/üttműködés a
Megbíá jogi képviseletét ellátó üg}\'éddel (r'ag-v üg}védi irodával);
A felüg}elendó építési munkák rnerrnyisége az alábbiak szerirrt alakul:
- 4.068 fm DN 200 mm kőagyag árt gavitációs csatoma C jelú kötésrendszenel
- 364 db 5-260 fm DN l60 mm KG PVc és kőas/ag cső kombinációjú háZi bekötés

II.l. 6) Közös Közbeszerzesi szíjegyzek (cPv)
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Fő szijeg}zek
71310000-4
71520000-9
7r3r 8000-0
71248000-8

791r  1000-5

Kiegészítő szíjegylk (adotÍ eset be )
Fő tárg1
Kiegészitő tárry(ak)

II.2) A SZERZóDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerldés(ek) értéke
(Csctk tt végleges összértéket kérjük negadni, az öslzes
szerződést' részt és opciót beleé|tye'' dz egyes szerződésekre
yoÚatkozó iníormóciókkal kapcsolatban az tr: Az eljó|,Lis
ere dmé nye szaka\z| kérÍIik ki | ó| ! e ni )

AFA
nélkül

ÁpÁ.r'at Át.',q
(%)

Efiék (arab szá dl) 9950000 Pénzrem| HLrF Ix] t_t

II.2.2.) Epítési koncesszió esetén az ellenszolgáItatás leírása

II.2.3.) smlgáltatási konc€sszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

lI|. szAKAsz: ELJÁIúS

III.1) Az ElJr(R,\s FAJrifu^

III.1.l) Az eljárás fajtája

I. l.1.1.) A közbeszerzesi tiirrény Iv fejezete szerinti eljárás csetén ladott esetben ideértv€
a Kbt. 251' s (5) bek' szerinti €ljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közétételéve] iDdu]ó
tárgJ.a]áso s

[ ] Hirdetmény nélküli lárs/alásos

[ ] Keletmegállapodásos

I. 1.1.2.) A közbeszerzesi törvény v. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Hirdelmény nélküli tárg/a]ásos [ ] Keretmegállapodásos

III. 1.l.3) A köz}eszerzesi törvény harmadik része (!'I. va5r YII. fejezet) szerinti eljárás
esetén (egjrszerű eljárás)

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgryalás
nélkü]i

[ ] Hirdetménnyel induló. tárgyalásos

5 r9 t 012 . 01  0 i .  l 0  45



[x] Köz\'etlen ajánlattéte|i felhivással
induló [Kbt' 25l' 

"s 
(2) bekezdése],

tárgyalás nélküli

[ ] Közveden ajánlanételi felhír'ással
induló [Kbt. 251' s (2) bekezdése]'
táIs/aIásos

[ ] Hirdetmény nélküü tárgyalásos
lKbt. 2s2. s. 261. S (4)l

I . l.1..|) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vasl vII. fejezet) szerinti e|járásíajta
válasÍására a Kbt. 2llA. $, i|letve l61lÁ' $-a alapján kerii|t.e sor

igen l InemÍx]

llI' 1.1.5.) A hirdetmény né|küli tárgyalásos e|járás, a hirdetmély közétételével induIó
társlalásos eljárás alkalmaásának indok'láLsa (adot| esetben) :

III. 1.l.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati,/részvételi
felhil'ás/ajánlanéte li
felhívás

[*] Időszakos előzEtes
összesített tájékoáató

Í ] Előminősítési
hirdetmény

t l

fi |eJl/c'Docwnents and Settings/RendsáÍgazda/l.cal settings/Tem'..

III.2.1) Bírá|ati szempoltok (csak a nlegfelelőÍ ielölje Ú1eg)

III.3) ADN'IlNtsZTRATÍV INFoRMÁC|óK

Igen válasz esetén (r,lIassza a meg/blelő rol,atot):

Előzetes összesített tájékoztató L ] [,1GI Felhasználói oldalon közétett hidetmény [ ]

A hirdetmény sáma a Hl-ben: /S.

A hirdetmény közátételének dátuma| (év/hó/nap)

AjánlatVIészvételi felhívás [ ] l/lcfEgyszenisített aján|ati fe|hívás (DBR) [ ]
A hirdetmén!' sárÍIa a Hl-ben: /S -

A hirdetméry közzetéLe|éI.ek dál]j'Ína| (é\,/hó/nap)

Eg/éb korábbi közzetétel [ ]
A hirdelménY sáma a Hl'-ben: /S -

IlI.2) BiRÁLÁTl SZEIIPoNToX

A lcgalacson!.abb összegű elIenszolgáltatás

VAGY

Azösszrsségében legelőnyösebb ajánlat [ ]

III.2.2) sor került.e elektro[ikus árlejtésre? igen [ ] nem IxI

III.3.1) Az aján|atkérő által az aktához rendelt hivatkoási sám (ado|| esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor kerii|t-e kiizítételre a Hl-.ben? igen
[ ] nem [x]

ó / 9 2011.01.03. l0:45



Iv. SZA.I.ASZ | ÁZ ELJÁRA.S EREDMÉNYE

A SZERZóDÉS SZ,íMAi 1 MEGNE\,trZÉSE VÁ|LÁ!KoZÁS] SZERZÓDÉS

fi le:///Cr/Docunents and Seltings/Rendszergazda/Local Seltings/Tem..

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkoaían korábban sor került-e közétételre a KE-ben? igeo

I I nem lxl

Igen válasz esetén r'ó|assza a megfelelő roratot):

ElőzÉtes összesített tájékoztató [ ] tr?GlFelhaszrálói oldalon közzétett hirdetmétry [ ]
A hirdetmény sáma a KE-bet l (KE.szá |/6szam)

A hirdetmény ktjzzetételének dátnfia: (év/hó/nap)

Aján1ati,/rész!'éteVajánlattételi felhívás [ ] I,7G),Egyszenísített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hi-rdetrnen1 .lma a Kf-ben: /KL-xzánl é|::om,

A hirdetrnény közzEtételének dánma: (év/hó/nap)

Es''éb korábbj közzététel [ ]
A hirdelmén1 .áma a KI-ben: ,,KE 'zűnt ivs:.lm,t

A hirdetmény közzEtételének dátuma: (év/hó/nap)

Ivl) A sZERZóDÉsKöTÉs TERIIZETT IDóPoNTJAI 2011/12105 (év/hóhup)

Iv2) A BEN\tJToTT ÁJANLÁToK SZÁMA : 2

Iv.3) A NYf,RTf,S AJ,íNLATTf,vó NEyE És ciME

HiYata|os néY:
ERBO-PLAN Kff,

Postai cím:
Hold u. 10.

város/Közsóg
Gyula

Postai
irányítósám:
5'700

Orság:
HU

E-mail: TeIeÍbn:

Internetcím (URL): Fax:

Iv.4) A sZERZóDÉS ÉRTÉKÉRE YoNATKoZó NFoRMÁCIó .. sak számokkal)

ÁFA ]ÁFÁ.val ÁFA (%)
nélkül

Az ellensmlgáltatás eredetileg becsült értéke íadoll

Éflék (arab számmal) 10000000 Péna1em: HL]I
lxl u
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Az eIlenszoIgáltatás szerződésbeli összege

Énék (arub szt|imnal) 9950000 Pénaem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást taÍalnazó aján|at (a r a b
szúnnna| ) 99 50000 l legnragasabb el]enszolgáltalás1
tarta|nra7-o ajánlatralab szcill1 ol) l l000000 Péuznem: IlUF

lxl
[']

LI
LI

E\'es r'as'. har.i érték esetén kérjük megadni: az évek sámáÚ I,1,1G).a hónapok sámát
A szerződés határozatlan időtartamra sZí|? isen l I nem lxI

Iv.s ) vAtószi\ÚsÍTrrrró _t rLr.illrLxozóx tcÉr.r'trr'Ére lr A sZERzóDÉs
TEUEsiTÉsÉHtrZ? igen [x] nem [|
lgen vá|asz eseténjelöÜe meg a sz]r7-ődés ah'áIlalkozók igén) bel.ételé\.e] történő teljcsitése
éÍtékét va8} arányát (részet) (csak s:ónokkal1:

Éíék ÁFA nélkül: (drab s.á n1al) Pénzr)em| Arány (rész): ' (%) Ncm ismen
t x l

A szerldés alvá|lalkozík igénybcvóteléveI történő tc|jesítés€ értékéneli/arányának
mege|ö|ése (ha ismert)

Iv.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg' aki többváltozatú ajánlatott tett?
igcn l In €m[ ) i l

Iv.7) volt-e érvóni'te|en ajánlat ázon az a|apon, hog} az el|ensmlgá|tatás kirívóan alácsony
volt? igen ll nem lrl

* _-___ (E s:akas.bóI szükség esetén tbb péltláry' has:núlhutti1

I

fi le:///c:'.Docünents aÍId Settinesj Rendszergazda] Local senin!r51-1.em ' '

V. SZ{KASZ: KIEGÉSZÍTo INFoRMÁc|óK

v.l) A sZERZóDÉs Et:ALAPoKBóL FINÁNszÍRoZoTT PRoJEKTTEL És/\AGY PRoGR{MN|AL
KAPCSOLATOS-E?

igen [x] nem [ |
lgen válasz esetén kéiük feltünletni a pro.jekt(ek) és/vary prcgam(ok) nevét és bánnely e&véb
hivatkoási adatot:
''Energia KöZpont', Energiahatékonysági. Kömyezetvédelrni és Energia Infom,rácios Üg, nökség
Nonproíjt Kft'
Kö ).ezet és EneÍgia operatív Progran KEoP- l .2.0/B/l0-2010-0018

v.2) T o\'ÁBBl I\FoRv iCIóK (ado|t eseIbel1)

v'2.l) Az credmén).birdetés' illetóleg az aján|atok elbírálásáró| szíló összegeás

mcgkü|désének időpolti^ fu dol Í c set be n )

Dátum: 2 0 1 1 / I 1'/2 5 (ét /hó/ nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illette szerzídéskötésre nem kerül sor, €nnek indoka

V.2. 3) A n}'ertes ajánlattevőnek a közbeszerzesi törvény 70. s-ának (2) beke7rlése szerinti
minősítése

rnikro vállalkoás I] kisvállalkozas lx| közepvállalkoás l Ieg/éb []
(E pol1tból, amewryibcn az cliátásban részaidnlattétel' illeh,e kljzós aiúnlut!ótcl

miaÍl Iöhb --_-_-_--_---
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hyertes ajáhla||e\,ő \'olt. ajánlaÍte|őnként Íöbb használandó,

v.2. 4) A nyertes ajánlatot k.jvető legkedvezőbb aján|atot tevő neve és címe, valamiít az
e|lensmlgáItatás összege (ado Í | e set ben)

Név:

Béhés Mér ök KÍt.

Cím:

5600 Békéscsaba' Pdsztor u 34'

Ellenszolgáltatás összege:

.-..----..--------- (E PonÍból, anen\)iben az eljórrisban részajánlatlétel míatl |öbb -_---_---
nyertes aiónl1loí követő legkedl,ezőbb ajónla| \,olt, aiánla|onként több használandó)

v.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (orság is)' részajánlattéte| lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve. cime' a benyújtott rész^jánlatok szíma (adott esetben)

ERBO-PLAN KÍl. (néy) 5700 Gyula' EqI.I u. ]0. (cífi)

Magyarorság (szekhely szerinti orság) 1 (benyújtott részajánlatok sáma, adott esetben)

Békés Ménök KÍl. (néy) 5600 Békéscsaba, Pósztor L 31. (cím)

Masrarorság (székhely szerinti orság) l (benyújtott részajánlatok sáma. adott esetben)
**_ (E pontból dz.|ján|attevők szómától./úggően löbb használandó)

Részjánlaftétel lehetősége esetén az összes benyújtott részá-jánlat sÁma: (arab s.ámmal)

v.2. 6) A hird€tmény nélkiili tár8J-alásos e|járás esetén a Közbeszerzesi D.jntőbizottság

tájékoáatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

v.2.7) Egyéb információkI

AFA
nélkü1

AFA-va] ÁIA

Énék furab számnal) l1000000 Pénznem: HUF Ixl t l

v3) E HtRDE] \t.\Y FEt.ADÁsÁ\ÁK DÁr l v a: 201 ] I2 06 ílv 11ó
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