Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű
eljárásának ajánlattételi felhívása (22141/2010)

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Strázsa-hegy
Város/Község: Esztergom
Postai irányítószám: 2509
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simó Gáspár
Telefon: 391-4610
E-mail: simog@dinpi.hu
Fax: 200-1168
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
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): Természetvédelem
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?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Budavári várhegy polgárvárosi területe alatt húzódó ismert természetes és épített üregrendszer teljes
felmérése és dokumentálása a KMOP-3.2.1/A-09-2009-0004 azonosítószámú pályázat megvalósításához
kapcsolódóan.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, illetőleg a szolgáltatással érintett területek.
NUTS-kód HU101
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, melynek tárgya: A Budavári várhegy polgárvárosi területe alatt húzódó ismert
természetes és épített üregrendszer (ún. Nagylabirintusi üregrendszer, a Bécsi kapu tér alatti önálló üreg,
a Dísz tér alatti önálló üreg és a Táncsics Mihály utca alatti sziklahasadék és kapcsolódó üregek) teljes
geodéziai felmérése 3D lézerszkenneres technológiával EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer)
rendszerben, minimum 95%-os lefedettséggel, valamint a szükséges geodéziai felmérés elvégzése,
továbbá
a felmérések dokumentálása az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott előírásoknak
megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71351200-5
71351000-3
71354000-4
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)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Budai Vár Polgárvárosi területe alatt fekvő ismert természetes és épített üregrendszer veszélyelhárítási
munkáinak részletes megtervezését szolgáló geodéziai és geofizikai felmérés és dokumentálás az
alábbiak
szerint.
Adatgyűjtési-, mérési feladatok
- Felszíni geodéziai alappontok létesítése. A felszíni alappontokból kiindulva, alappont hálózat létrehozása
és állandósítása a barlang- és üregrendszerben.
- A barlang- és üregrendszer teljes felmérése 3D lézerszkenneres technológiával 95%-os lefedettséggel,
2-5 cm-es pontsűrűséggel.
- A 3D lézerszkennelés során, minimum 6 megapixel felbontású színes fényképek készítése, azok
pontfelhőre illesztése. A színezett pontfelhők beillesztése EOV koordinátarendszerbe.
- Geofizikai mérések készítése falak, főték, padozatok roncsolásmentes vizsgálatához. Kutatási területek

száma 50-100 (ajánlatkérő által meghatározott). A vizsgálatokat 20 cm-2 m-es behatolási mélységig kell
elvégezni.
Dokumentálási feladatok
- 2D helyszínrajz (alaprajz) készítése az üregrendszerről (EOV vetületi rendszerben). Az elvárt geometriai
hibahatár bármely pont között 2cm.
- Hossz- és keresztszelvények készítése (EOV vetületi rendszerben).
- 3 D modell készítése az üregrendszerről. Az elvárt geometriai hibahatár bármely pont között 2cm.
Elemzések, származtatott feladatok
- Domborzatmodell készítése az üregrendszer geometriája és a földfelszín kapcsolatának bemutatása.
- A domborzatmodellre ráfeszített, két évnél nem régebbi max. 6 cm terepi pixel sűrűségű ortofótó
dokumentáció készítése.
- A barlang- és üregrendszer 3D modelljének, a 2D alaprajzának, a földhivatali helyrajzi számos
térképlapoknak, a Budapest II. kerület építési szabályzatának digitális formátumú helyszínrajzos
térképének,
a Budapest II. kerület által vezetett közműhálózati térképének egymásba integrálása.
Egyéb feladatok
- Földhivatali ügyintézés, a barlang és üregrendszer szolgalmi jogának bejegyzése érdekében.
- Ajánlatkérő felé adatszolgáltatás.
- 3D szimulációt és animációt is magába foglaló prezentációs anyag elkészítése.
- Véletlenszerű hibatérképes analízis és vizsgálat dokumentálása. A vizsgálat legalább 10 különálló
helyen,
minimum 50 m2-es alapterületen, a legnagyobb eltérés mértéke 2 centiméter lehet.
- Az ajánlatkérő által szolgáltatott, illetve a Földhivatal nyilvántartása szerinti térképek ellenőrzött, a
jelenlegi
mérés szerinti eltérések dokumentálása.
- A veszélyelhárítási munkák kivitelezése után az építéssel érintett részek mennyiségi volumenének és
érdemi minőségi változásának dokumentálása.
Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 90 napon belül az első részfeladatot teljesítenie kell, mely
határidő kötbérterhes: A felmérés első fázisában az üregrendszer állagvédelmi feladatai elvégzésére
kiírandó közbeszerzési eljáráshoz mérnökgeodéziai felméréssel mennyiségi adatokat kell szolgáltatni,
illetve a jellemző statikai és egyéb állagvédelmi feladatok jellemzését meg kell adni. A statikai és egyéb
mérnöki tervezési feladatokhoz vetületi, hossz- és keresztszelvényi ábrázolásokat kell készíteni, illetve az
erre alkalmas adatbázist a tervező-kivitelező szervezet részére átadni.
A beszerzés tárgyának részletes leírását az ajánlattételi dokumentációban tartalmazza.
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 2011/12/15 (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: kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozói díj 1,5 %a (illetőleg az első részfeladat esetében 400e Ft/naptári nap), de legfeljebb 15 napi tétel. Hibás teljesítési

kötbér: a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatrészre
eső nettó vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb 15 napi tétel. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói
díj
20 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi
dokumentációban szereplő szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a
szerződéstervezetben foglalt ütemezésnek megfelelően. A vállalkozói díj a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal történő igazolt teljesítéstől – hiánypótlást nem számítva - számított 60 napon belül
kerül átutalással kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseire,
valamint a
2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakra is. Az elszámolás és kifizetés pénzneme:
HUF.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a
különleges feltételek meghatározása
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban 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 felsorolt kizáró okok
valamelyike
fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akire
vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból
az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá '65sik. A Kbt. 249. § (3) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem
állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell, figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsának útmutatójában (K.É. 2009. évi
111. szám; 2009. szeptember 23.) foglaltakra is. A Kbt. 96. § (3) bekezdése is megfelelően alkalmazandó
az
eljárásban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: az ajánlattevő/közbeszerezés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől
származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat csatolása az
alábbi
tartalommal:
- valamennyi, az adott pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma,
- mióta vezeti az ajánlattevő/közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt
alvállalkozó a bankszámláját,
- a 2009. január 1-jét követően a nyilatkozat kiállításának napjáig tartó időszakban az ajánlattevő/
közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó számláján
előfordult-e sorbanállás, ha igen, akkor mennyi ideig.
Az ajánlattevőnek, közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozónak, a Kbt. 65.§ (3) bekezdésében foglalt esetben ezen szervezetek nyilatkozniuk kell arról,
hogy
az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha
egy bankszámla már megszűnt.
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján: a 2007., 2008., 2009. üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerint elkészített teljes beszámolóból a mérleg és az eredménykimutatás - kötelező
könyvvizsgálat esetén, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - egyszerű másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
P.1. Bármely, az ajánlat benyújtásának időpontjában fennálló pénzügyi intézményénél vezetett
bankszámlán
2009. január 1-jét követően a nyilatkozat kiállításának napjáig tartó időszakban 30 napot meghaladó
sorbanállás volt. (A sorbanállás fogalma alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi
CXII. tv. 2. számú melléklet, III. rész 36. pontja szerint rögzítettek értendők.)
P.2. A 2007., 2008., 2009. üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt, illetőleg a
könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító záradékot adott (ha a letelepedése szerinti
ország joga előírja a könyvvizsgáló alkalmazását).
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezetnek a P.1. és P.2. pontban foglalt alkalmassági
követelmény tekintetében önállóan kell megfelelniük, illetőleg az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására (Kbt. 4. § 3/E.) is
támaszkodhat.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1-2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján: Az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző
5 éves időszakban (60 hónap) teljesített jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák
ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább: a teljesítés idejét,
a szerződést kötő másik fél megnevezését, a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét
és telefonszámát, a szolgáltatás keretében végzett tevékenységek részletes leírását, a szerződésbeli
ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését,
valamint a megrendelő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés szerződésszerűen megtörtént, olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
M.3. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján: A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése,
végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: ajánlattevőnek a szakemberek bevonására,
ismertetésére
vonatkozó nyilatkozatának, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának, a végzettséget és
képzettséget igazoló dokumentumoknak benyújtása.
M.4. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja alapján: a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírása, megjelölve a műszaki eszközök darabszámát, műszaki
paraméterét,
típusát, jellegét, továbbá nyilatkozat arról, hogy a műszaki eszközök a szerződés teljesítésére alkalmas
műszaki állapotban vannak és, hogy továbbá azt, hogy saját tulajdonában áll-e a gép, vagy más
használati
jogviszony alapján áll rendelkezésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éves (36 hónap) időszakban
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 3 db -ezek közül 1 db. védett természeti területen
megvalósult- 3D lézerszenelésses technológiával, EOV (Egységes Országos Vetületi) rendszerbben

készített geodéziai felmérés tárgyú referenciamunkával, melyben a szerződésbeli ellenszolgáltatás
összege
a 3 referenciát összesen tekintve elérte a nettó 30 millió forintot vagy a 3 referencia összesen legalább
12.000 m2 felületen, 700 pont/m2 átlagos pontsűrűséggel elvégzett mérésre vonatkozik.
M.2. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 3 éves (36 hónap) időszakban
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 300 folyóméter geofizikai szelvényben üregkutatási
mérés
elvégzési és kiértékelési referenciával.
M.3. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 (egy) fő, három éves gyakorlati tapasztalattal, a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet
szerinti földmérői igazolvánnyal rendelkező geodéta, aki rendelkezik a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
szerinti teljes jogkörű geodéziai tervezői jogosultsággal (GD-T) is,
- legalább 1 (egy) fő, három éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű geofizikus,
- legalább 1 (egy) fő, három éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű
térinformatikus.
Az egyes szakemberek között átfedés lehetséges, egy szakember több (a franciabekezdésben megjelölt)
pozícióra is jelölhető, de legalább 2 fő szakember rendelkezésre állásának igazolása szükséges.
M.4. Nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi felszereltséggel:
- legalább 1 db geodéziai mérőállomás az alábbi paraméterekkel: szögmérési pontossága minimum:
3", távmérőjének pontossága hagyományos prizmára minimum: 1mm +1.5ppm, elektronikus libellával
rendelkezzen, lézer vetítővel rendelkezzen,
- legalább 1 db GPS (GPS vevő rtk kinematikus pontossága 10mm+1ppm, a mérőállomással kompatibilis
kell hogy legyen),
- legalább egy geofizikai mérőállomással az alábbi paraméterekkel:
• vezérlő egység: impulzus ismétlődési frekvencia: minimum 100 kHz; minimum 16 bites adatgyűjtés;
mintavételi frekvencia: 0.4-50 GHz.
• antenna: 200MHz-800MHz mérési tartományba eső, 3 különböző frekvenciájú árnyékolt antenna,
amelyek
képesek a 10 cm - 2m-es behatolási mélységű méréseket elvégezésére,
- legalább 2 db lézerszkenner az alábbi paraméterekkel (megfeleltetés külön-külön értendő): legrövidebb
adatgyűjtési távolság: 1 m, pontosság: 10mm, lézerosztály:1. lézerosztály.
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az M.1-4. pontokban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében együttesen is megfelelhetnek, illetőleg
az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására (Kbt. 4. § 3/E.) is támaszkodhat
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? nem
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
Árajánlat (nettó vállalkozói díj, Ft) 95
Az előírthoz képest rövidebb teljesítési határidő
vállalása az első részfeladat vonatkozásában
(naptári nap)
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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: 2010/08/24 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlattételi dokumentáció díja: bruttó 30.000,- Ft. A dokumentáció díjának megfizetése átutalással
történhet a StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett
11600006-00000000-21116502 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Geodéziai
felmérés ajánlattételi dokumentáció” hivatkozás feltüntetésével. Ajánlatkérő a dokumentáció árát kizárólag a Kbt.
54. §
(6) bekezdésében megjelölt esetekben téríti vissza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/24 (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: 2010/08/24 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21., tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A bontáson a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
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:
A Budai Vár-barlang és a Rácskai barlang állagmegóvó rekonstrukciója a barlangok természeti értéke
védelmében; pályázat kódszáma: KMOP-3.2.1/A-09-2009-0004.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. szeptember 3., 12:00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított huszadik nap, amennyiben ez munkaszüneti
napra esik, az ezt követő legközelebbi munkanap.
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)
Az ajánlattételi dokumentáció személyesen, illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően
vehető át munkanapokon 10:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00
óra között. Az átutalás megtörténtét (átutalási megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy a
bankbizonylat egyszerű másolatának bemutatásával, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazása esetén
annak megküldésével. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy adószámukat, valamint a
számla kiállításához szükséges valamennyi egyéb adatukat a dokumentáció megvásárlása esetén az
ajánlatkérő részére szíveskedjenek megadni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának további
feltétele
a regisztráció. Ajánlatkérő a dokumentációt igény esetén elektronikus úton is megküldi.
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:
1-100, mely minden részszempont esetén azonos.
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:
A részszempontonként legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot kapja, az azt követő ajánlatok az
egyszerű arányosságon alapuló számítás módszerével megállapított pontszámokat kapnak. Az egyes
részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Ha több ajánlatnak
azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében
legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében
pedig
az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb
súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott [Kbt. 90.§ (2) bekezdése]. Adott
esetben
az ajánlatkérő a Kbt. 90.§-ának (3)-(4) bekezdései szerint jár el. A bírálati módszer részletes ismertetését
az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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./ A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a jelen eljárásban a Budapest Főváros I. kerületi
Önkormányzat
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) által közösen alkotott konzorciumot képviseli.
2./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő cégaláírási nyilatkozatát
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti,

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult által
felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás mintáját is.
3./ A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt
igazolások, dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását is lehetővé teszi.
4./ Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamennyi (tartalommal és tartalommal nem bíró)
oldalát folyamatos sorszámozással, valamint a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával
ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt
borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Geodéziai felmérés– ajánlat. Az
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A másolati példánynak az eredetivel mindenben
megegyezőnek kell lennie. Az egyes példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat”
megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, abban az esetben
az eredeti példány tekintendő irányadónak. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, az
ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5./ Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények
igazolására szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal (annak eredeti vagy hiteles másolati
példányával) együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani, minden más iratot,
dokumentumot elegendő szöveghű magyar fordításban csatolni.
6./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben ajánlattevő /közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/ a Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet
cégadataiban változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a cégbíróság által
érkeztetett változás bejegyzési kérelem másolati példányát, illetőleg elektronikus benyújtás esetén a
beküldött dokumentum cégszerű aláírással hitelesített másolatát. Cégnyilvántartásba vételi
kötelezettséggel
nem érintett Ajánlattevők esetén egyéb jogszabályokon alapuló nyilvántartásba vételt igazoló
dokumentum
csatolása kötelező.
7./ Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a), b) és c)
pontja szerint.
8./ Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények
igazolására szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI.26) MT rendelet
szerinti magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani, minden más iratot, dokumentumot elegendő
szöveghű magyar fordításban csatolni.
9./ A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt
igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
10./ Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 83.§-ában meghatározottak szerint lehetőséget biztosít.
11./ A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
körülmények fennállta esetén, ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést,
amennyiben azt az eljárás eredményhirdetésekor ezen minőségben megjelölte.
11./ Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti árubeszerzés finanszírozására a pályázatot nyújtott be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 48. § (3) bekezdése értelmében, amennyiben
az
igényelt támogatást ajánlatkérő nem kapja meg, az a Kbt. 82. §, a 99/A. § (1) bekezdés és a 303. §
esetében
az ajánlatkérő által előre nem látható oknak minősül.
12./ Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet a pályázat és önrész alapján nettó 39 M Ft
összegben áll ajánlatkérő rendelkezésére.
13./ Ajánlatkérő a teljesítés helyének megismerése és a megfelelő ajánlattétel érdekében egy alkalommal
helyszínbejárásra biztosít lehetőséget. A helyszínbejárás időpontja: 2010. augusztus 17., 10:00 óra.
Találkozás: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/31 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21.
Város/Község: Budaoest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Víg Levente
Telefon: +36 (1) 354-0243, +36 (20) 996-2905
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 (1) 354-0242
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Víg Levente
Telefon: +36 (1) 354-0243, +36 (20) 996-2905
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 (1) 354-0242
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 50., III. em. 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Víg Levente
Telefon: +36 (1) 354-0243, +36 (20) 996-2905
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 (1) 354-0242
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)

