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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
  

Hivatalos név: Homrogd Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 4
Város/Község: Homrogd
Postai irányítószám: 3812
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Juhász Imre
Telefon: 46/454-101
E-mail: homrogd2@axelero.hu
Fax: 46/454-101
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
  

Hivatalos név: Ezentis Építő Kft
Postai cím: Márvány u 16
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Eduardo Bellot Mortalla
Telefon: 06 1 3280725
E-mail: alejandro.uriciuolo@ezentis.com
Fax: 06 1 3280726
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet



Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/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]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Homrogd település szennyvízberuházása
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
Homrogd település kül és belterülete
NUTS-kód HU311
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 szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/14 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés szennyvízberuházás
kivitelezésére és próbaüzemre
mennyiség:
CSATORNAHÁLÓZAT
•Csővezetékek:
– DN 200 KGPVC csatornacső: 4703 m
– DN 125 KGPVC csatornacső: 2364 m
– D63 KPE P10 nyomóvezeték: 250 m
– D90 KPE P10 nyomóvezeték: 1839 m
• Tisztító aknák, idomok:
– Ø 800 beton tisztítóakna: 14 db
– DN 200 KGFP csatorna aknabekötő idom: 30 db
– DN 125 KGFP csatorna aknabekötő idom: 4 db
– DN 200/200 KGET csatorna íves tisztítóidom: 69 db
– DN 400/200 KGAL csatorna elágazós tisztítónyílás:2 db
– DN 200 KGM csatorna tokelzáró idom: 2 db
– DN 400/200 KGA csatorna tisztítónyílás: 25 db
• Gerincvezetéki iránytörő idomok:
– DN 200 KGB csatorna ívidom 15°: 3 db
– DN 200 KGB csatorna ívidom 30°: 6 db
– DN 200 KGB csatorna ívidom 45°: 2 db
– DN 80 Q-idom 90°: 1 db
Összes házi bekötés: 306 db
átemelő: 6 db
Szennyvíztisztító telep: 70 m3/d



Tisztítótelepi technológia, technológiai épülettel, szilárdburkolatú úttal,
térburkolattal, kerítéssel, víz és energia megtáplálással, térvilágítással,
engedélyezési és kiviteli tervezéssel.
6 hónap próbaüzemmel, zárójelentéssel és vízjogi üzemeletetési
engedélyeztetés eljárás lebonyolítással.
Földmunkák. Bontási munkálatok, valamint a bontással érintett közterületek
és utak, járdák helyreállításával. Egyéb kiegészítő és járulákos munkákkal,
tevékenységekkel, intézkedésekkel.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45200000-9
További
tárgyak:

45232400-6
45232420-2

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 260900000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2012/08/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén



Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
nettó Ajánlati ár HUF 70
bérpótló juttatás (BPJ) támogatásban
részesülő személyek nagyobb arányú
foglalkoztatása (fő)

15

hosszabb garanciális időtartam
vállalása (hónap)

15

Kbt. 305. (3) bekezdése g)
pont szerinti ellenszolgáltatásra
megajánlott halasztott teljesítési
napok száma(nap)

5

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/02/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 38562 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)



III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/06/22 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14090 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt? nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):

A teljesítés során megvalósítandó tisztítási technológiának érvényes
alkalmazási engedéllyel kell rendelkezni. Az ajánlat szerinti technológia
engedélye lejárt, a helyette megajánlott tisztítási technológia rendelkezik
érvényes engedéllyel. Az ÉMI-KÖFE a technológia módosítást tudomásul
vette, nyilatkozott, hogy a módosítás nem vízjogi engedély módosítás köteles.
A módosítás miatt módosul:
3. részteljesítési és fizetési ütem: 2011/10/30.-ról 2011/11/30.-ra
4. részteljesítési és fizetési ütem: 2011/11/30.-ról 2012/01/21. re.
A végteljesítési határidő nem módosul.

IV.1.3) A módosítás indoka:
Az ajánlati kiírás szerinti és megajánlott technológia alkalmazási engedélye
lejárt. A helyette megajánlott tisztítási technológia rendelkezik érvényes
engedéllyel. Az ÉMI-KÖFE engedélyező hatáság ügyintézési határideje
miatt a részteljesítési és kifizetési ütem mellékletek 3. és 4. részteljesítési és
fizetési ütemet is módosítani kellett, mivel a teljesítést érinti a módosítás.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/10/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

A gyártó általi alkalmazási engedély meghosszabításának elmaradása, a
szerződéskötéskor előre nem látható körülménynek minősül.
Módosítással nem érintett feltételek változatlanul érvényben maradnak.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítással és hirdetménnyel egyetért.

V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/18 (év/hó/nap)


