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HU-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2011/S 192-312018

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pozsonyi út 56., attn: Szegő Zsuzsanna,
MAGYARORSZÁG-1133Budapest. Tel. +36 12374400. E-mail: SzegoZsuzsa@mnv.hu. Fax +36
12374243.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.9.2011, 2011/S 171-281749)
Tárgy:
CPV:71240000, 71241000, 71248000, 72224000, 79421000, 79421100, 79400000, 79416000
Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások.
Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés.
Projektfelügyelet és dokumentáció.

A következő helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség:
I. rész: Tervek és tanulmányok készítése a Berhida ipartelepen, főként a Peremertoni Vegyipari Vállalat
tevékenységéből származó szennyezőkkel terhelt 15 ha nagyságú terület kármentesítése tárgyú
projekthez:
— 1 db műszaki beavatkozási, várhatóan 3 db vízjogi létesítési terv teljes körű összeállítása.
II. rész: Projektmenedzsment és projektadminisztrációs tevékenység:
— A műszaki leírásban rögzített ingatlanok (74 db) értékbecslésének elkészítése.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva).
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma 1:
3) Mennyiség:
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Tervek és tanulmányok készítése:
— 1 db műszaki beavatkozási tervdokumentáció elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet VIII. számú mellékletében meghatározott tartalommal.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése:
Befejezés: 30.3.2012.
Rész száma 2:
3) Mennyiség:
Projektmenedzsment és projektadminisztrációs tevékenység:
— ingatlan értékbecslés (74 db ingatlan).
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése:
Befejezés 22.6.2012.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A.1) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, részajánlatonként az ajánlattevő és a 10 % feletti
alvállalkozó(k) ajánlati felhívás feladását (lásd VI. 5 pont) megelőző 36 hónapból származó
legjelentősebb teljesített, részben vagy egészben Európai Uniós forrásból megvalósult projektekkel
kapcsolatos szerződéseire a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon kiállított referencia
igazolások/nyilatkozatok, legalább a következő tartalommal:
— az értékbecslés vonatkozásában az ingatlan nagysága vagy a felbecsült ingatlan forgalmi értéke.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
B.1) Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapból (a vizsgált időtartam alatt összesen) származó, részben vagy egészben
Európai Uniós forrásból megvalósult projektekkel kapcsolatos szerződésekre vonatkozóan referencia
igazolásokkal (referencia nyilatkozatokkal), amelyek közül:
— a II. rész esetében:
—— legalább 1 db 5 000 négyzetméter nagyságú vagy legalább áfa nélkül számított 100 000 000 HUF
értékű beépítetlen ingatlan forgalmi értékbecslésére vonatkozik,
—— legalább 1 db 5 000 négyzetméter nagyságú vagy legalább áfa nélkül számított 150 000 000 HUF
értékű beépített ingatlan forgalmi értékbecslésére vonatkozik.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.10.2011 (11:00).
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 24.10.2011 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 24.10.2011 (11:00).
VI.3) További információk:
1) A II.3) pont helyesen:
Teljesítési véghatáridő az I. rész esetében: 30.3.2012.
Teljesítési véghatáridő a II. rész esetében: 22.6.2012.
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség:
I. rész: Tervek és tanulmányok készítése a Berhida ipartelepen, főként a Peremertoni Vegyipari Vállalat
tevékenységéből származó szennyezőkkel terhelt 15 ha nagyságú terület kármentesítése tárgyú
projekthez:
— várhatóan 3 db vízjogi létesítési terv teljes körű összeállítása.
II. rész: Projektmenedzsment és projektadminisztrációs tevékenység.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Befejezés: 30.9.2012.
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma 1:
3) Mennyiség:
Tervek és tanulmányok készítése:
— 1 db műszaki beavatkozási terv elkészítése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Kormányrendelet VIII. számú mellékletében meghatározott tartalommal.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése:
Befejezés: 30.7.2012.
Rész száma 2:
3) Mennyiség:
Projektmenedzsment és projektadminisztrációs tevékenység.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése:
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Befejezés 30.9.2012.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A.1) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, részajánlatonként az ajánlattevő és a 10 % feletti
alvállalkozó(k) ajánlati felhívás feladását (lásd VI. 5 pont) megelőző 36 hónapból származó
legjelentősebb teljesített, részben vagy egészben Európai Uniós forrásból megvalósult projektekkel
kapcsolatos szerződéseire a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon kiállított referencia
igazolások/nyilatkozatok, legalább a következő tartalommal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
B.1) Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapból (a vizsgált időtartam alatt összesen) származó, részben vagy egészben
Európai Uniós forrásból megvalósult projektekkel kapcsolatos szerződésekre vonatkozóan referencia
igazolásokkal (referencia nyilatkozatokkal), amelyek közül:
— a II. rész esetében.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.10.2011 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 27.10.2011 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 27.10.2011 (11:00).
VI.3) További információk:
1) A II.3) pont helyesen:
Teljesítési véghatáridő az I. rész esetében: 30.7.2012.
Teljesítési véghatáridő a II. rész esetében: 30.9.2012.
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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