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Az Északmagyarországi Regionális Vízm vek ZRt. ajánlatkér  a közbeszerzésekr l szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indít 
„Abasár Vízm telepen lév  gerincvezetékek építésének, cs kapcsolatok 
kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli munkái” tárgyában. 
Kérem, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel  ajánlatát az ajánlattételi határid  leteltéig, zárt csomagolásban 
juttassa el az ajánlat beadásának helyszínére. 
 
 
1. Ajánlatkér  neve, címe, kapcsolattartási pont 
 
Hivatalos név: Északmagyarországi Regionális Vízm vek ZRt. 
Postai cím: Ózdi út 3. 
Város/Község: Kazincbarcika 
Postai irányítószám: 3700 
Ország: HU 
 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzettek: dr. Ferencz Róbert 
Telefon: +36 304581425 
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu  
Az ajánlatkér  általános címe (URL): www.ervzrt.hu  
 
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhet : 
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 
Cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. 
Kapcsolattartó: dr. Vörös Katalin 
Telefon: +361 6312294 
Fax: +361 3502394 
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu  
url: www.ratkynet.hu  
 
 
2. Közbeszerzési eljárás fajtája:  
A Kbt.  115. § (1)  bekezdés szerinti  közbeszerzési eljárás, tárgyalás tartása nélkül,  mivel az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot 
 
 
3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 
 
3.1) A közbeszerzés tárgya: 
 
Vállalkozási szerz dés – „Abasár Vízm telepen lév  gerincvezetékek építésének, 
cs kapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli 
munkái” tárgyában. 
 
3.2) A teljes mennyiség:  
 
Nyertes ajánlattev  feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízm vek Zártkör en 

köd  Részvénytársaság Mátrai Szolgáltatási Divíziója által üzemeltetett Abasár 
Vízm telepen gerincvezetékek építésének, cs kapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es 
medence építésével kapcsolatos teljes kör  feladatainak ellátása, a mellékelt vízjogi létesítési 
engedélyes tervdokumentációnak megfelel en. 

bb m szaki jellemz k: 
 2 db, egymástól 12,94 m tengelytávolságra létesül  250 m3 –es monolit vasbeton 

ivóvíztároló medence és a közöttük elhelyezett klórozó gépház, villamos kapcsoló tér és 
zárkamra létesítése 
 502,5 fm hosszúságú D160x14,6 PN10 SDR 11 PE80 KPE tölt vezeték létesítése, 
 400 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE fogyasztóvezeték létesítése 
 49 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE típusú alsózónai 

fogyasztóvezeték létesítése 
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 61 fm hosszúságú D160 KG PVC cs l épül  túlfolyóvezeték létesítése 
 
Ajánlattev  a tervdokumentációban rögzített technológiával m szakilag egyenérték  vagy 
jobb megajánlásokat elfogad. 

 
A beruházás megvalósítása az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak 
szennyezettségének felszámolásával összefügg  egyes kormányzati intézkedésekr l szóló 
1524/2017. (VIII.14.) Kormányhatározat alapján kiemelt fontosságú ügy. 

 
A Vállalkozó feladatát képezi 
- céges kivitelez i nyilatkozatok, 
- vezetékeknél nyomáspróba jegyz könyv, 
- vízvizsgálat, 
- medencéknél víztartási próba 
- megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 
- technológiai utasítás, mintavételi terv elkészítése 
- nyíltárkos bemérési terv készítése 5 példányban, 
- beépített anyagok teljesítmény nyilatkozata. 
 
Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, melynek költsége 
Vállalkozót terheli. 
 
Vállalkozó megvalósulási terv készítésér l gondoskodni tartozik, melyet a m szaki átadás-
átvétellel egyidej leg 4 példányban papír alapon, 2 példányban elektronikusan átadni 
köteles Megrendel nek. 
 
Vállalkozó köteles a bemérési tervet a Megrendel  által biztosított víziközm  szakági 
térképek adatkezelésére vonatkozó szabványban megadott formátumban, a szabványban 
foglaltaknak megfelel en elkészíteni, amely megtalálható és letölthet , az alábbi elérési 
útvonalon: 
http://www.ervrt.hu/ Közérdek  adatok/II. Tevékenységre, m ködésre vonatkozó adatok/ A 
víziközm  szakági térképek adatkezelése alpont 
 
Vállalkozó feladatát képezi a munka elvégzéséhez szükséges közm egyeztetések, illetve 
egyéb hozzájárulások aktualizálása. 
 
CPV:  45220000-5 Mérnöki és építési munkák  
 
 
4. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
 
Ajánlatkér  megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történ  ajánlattétel lehet ségének 
biztosítását, azonban a projekt keretében rendelkezésre álló forrás hatékony és költségkímél  
felhasználását, valamint a beszerzés tárgyát képez  építési beruházás egységességét és 
oszthatatlanságát szem el tt tartva az eljárás részekre bontását nem tartja gazdaságosnak és 
célszer nek sem. Jelen projekt keretében létrejöv  vízi létesítmény összefügg , komplett 
víziközm  rendszert alkot. 
Ajánlatkér  részajánlat adásának lehet ségét nem biztosítja. 
Ajánlatkér  többváltozatú (alternatív) ajánlat adásának lehet ségét jelen közbeszerzési 
eljárásban kizárja. 
 
 
5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei 
 
A dokumentáció térítésmentesen, az ajánlattételi felhívással egyidej leg kerül megküldésre. 
 
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskör en, közvetlenül és díjmentesen 
elektronikusan elérhet ek, illetve elérhet ek lesznek az alábbi linken: 
www.ratkynet.com/kozbeszerzes 
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A  Kbt.  115.  §  (7)  bekezdés  rendelkezéseinek  megfelel en  az  ajánlatkér  honlapján  
(https://www.ervzrt.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/kozbeszerzes/) és a 
Közbeszerzési Adatbázisban, az eljárás megindításával egyidej leg - nyilvánosan közzéteszi 
az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat. 
 
Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció átvételének visszaigazolása a 
kozbeszerzes@ratkynet.hu e-mail címre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem 
tehet  közzé.  
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, 
amelynek az ajánlatkér  nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bekezdés) 
 
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2018. január 5. 10.00 
 
 
6. A szerz dés meghatározása: Vállalkozási szerz dés 
 
 
7. Teljesítési határid , szerz dés id tartama 
2018. március 31. 
 
 
8. Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Teljesítési biztosíték: 
Nyertes ajánlattev  a Szerz dés hatálybelépésével egyidej leg köteles a szerz dés szerinti áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelel  összeg  teljesítési biztosítékot 
nyújtani az ajánlatkér nek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni.  
A teljesítési biztosítéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítés igazolás kiadásának 
napjáig érvényben kell maradnia.  
Ajánlattev nek a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, a biztosíték határid ben 
történ  rendelkezésre bocsátásáról. 
Ajánlatkér  a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában lehet vé teszi, hogy a biztosíték az 
ajánlattev nek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékb l visszatartás útján 
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelel en alkalmazásra. 
 
Jótállási biztosíték: 
Nyertes ajánlattev  a jótállási id szak végéig hatályban, érvényben lév  jótállási biztosítékot 
nyújt ajánlatkér  részére a m szaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor. A biztosíték 
megfelel  formában történ  nyújtása a végszámla benyújtásának, továbbá a szerz dés 
szerinti teljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti formában szükséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a 
teljesítést követ  ajánlatban vállalt jótállási id szakra a szerz dés szerinti áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 3 %-a. 
Ajánlattev nek a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, a biztosíték határid ben 
történ  rendelkezésre bocsátásáról. 
 
Késedelmi kötbér: 
A szerz dés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattev  felel s - 
késedelmes teljesítése esetén (így különösen, ha a m szaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének id pontja a szerz désben meghatározott id tartamon túli id pontra esik, 
vagy az átadás-átvételi eljárás során az ajánlatkér  olyan hibákat észlel, melyek nem teszik 
lehet vé a Létesítmény átvételét a nyertes ajánlattev  minden késedelmes nap után a 
szerz dés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatásnak az ajánlattev  által vállalt 
százalékos mértékének megfelel  késedelmi kötbér fizetésére köteles. 
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Ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét, hogy a késedelmi kötbér mértéke bírálati 
szempont. 
 
Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben a Vállalkozó a szerz dés teljesítését megtagadja, vagy a szerz dés teljesítése 
olyan okból, amelyért a Vállalkozó felel s, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási 
kötbért fizetni Megrendel  részére. Megrendel  jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondása 
útján szünteti meg. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerz dés szerinti áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 20 %-a. 
 
Jótállás:  
A nyertes ajánlattev  ajánlatában megajánlott id tartamban, a jótállás kezd  id pontja a 

szaki átadás-átvételi eljárás sikeres zárásának napja. 
 
Amennyiben a határid  eredménytelenül telik el, mert a Vállalkozó a teljesítést meg sem 
kezdi vagy nem tud határid ben teljesíteni, abban az esetben a Megrendel  jogosult a 
szerz dést l elállni illetve azt felmondani, vagy a teljesítésre póthatárid t t zni. Utóbbi 
esetben, ha a szerz désszer  teljesítésre a póthatárid  alatt sem kerül sor, a Megrendel  
ugyancsak jogosult a szerz dést l elállni illetve azt felmondani, továbbá az elmaradt munkát 
más vállalkozóval elvégeztetni, melynek többletköltsége a Vállalkozót terheli. 
 
A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 
dokumentumok részét képez  szerz déstervezet tartalmazza. 
 
 
9. A teljesítés helye 
 
Abasár külterület 0132, 0125, 0126, 0118/29, 0118/30, 0128, 0129/54, 0129/3, 
0129/4, 0129/5 hrsz. 
 
10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
1. Megrendel  a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerz désben foglalt - tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelel  összeg  
el leg igénybevételének lehet ségét biztosítja. 
 
2. A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehet ség az 
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32. § (4)-(5) bekezdése alapján, alábbiak szerint: 
 
2.1 Az els  részszámla kibocsátásának lehet ségét Megrendel  az általános forgalmi adó 
nélküli szerz déses érték 25%-át elér  megvalósult teljesítés esetén biztosítja, a vállalkozói 
díj 25%-nak megfelel  összeg erejéig.  
 
2.2. A második részszámla kibocsátásának lehet ségét Megrendel  az általános forgalmi 
adó nélküli szerz déses érték 65%-át elér  megvalósult teljesítés esetén biztosítja, a 
vállalkozói díj 40%-nak megfelel  összeg erejéig.  
 
2.3. A végszámla benyújtásának feltétele a Megrendel  m szaki ellen re által igazolt 
teljesítés-igazolás és a sikeres m szaki átadás-átvételi jegyz könyv.  
 
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattev  által alvállalkozó igénybevételére 
nem kerül sor); 
- Kbt. 135. § (3) bekezdés (amennyiben az ajánlattev  alvállalkozót vesz igénybe); 
- Kbt. 135. § (6)-(7) bekezdés; 
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §  
- 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pont. 
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Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme Forint.  
 
 
11. A kizáró okok 
 
Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattev , alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
A kizáró okok igazolási módja 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
szerint az Ajánlattev nek az ajánlatában egyszer  nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a felhívásban el írt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Ajánlattev nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (a Kbt. 
114. § (1) bekezdésére tekintettel) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe a szerz dés teljesítéséhez a felhívásban 
el írt kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az alvállalkozó vonatkozásában 
nem állnak fenn az eljárásban el írt kizáró okok. 
Felhívjuk Ajánlattev k figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a 
továbbiakban: ESPD) nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkér  elfogadja, ha Ajánlattev  a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkér  által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPD-be foglalt információk 
valóságtartalmáért az Ajánlattev  felel. Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev  figyelmét a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 7. §-ára, különös tekintettel annak (2) bekezdésében foglaltakra, 
miszerint „A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szerepl  köteles a 
formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelel en frissíteni és 
nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. 
Ebben az esetben a gazdasági szerepl  köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is 
újból megtenni.” 
Ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a 
cégbíróság el tt (a nemleges nyilatkozat is csatolandó). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
13. § szerint folyamatban lév  változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattev  az 
ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Ajánlatkér  kizárja az eljárásból azt a gazdasági szerepl t, aki a felhívásban el írt kizáró 
okok hatálya alá tartozik; és aki részér l a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Ajánlatkér  felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen Eljárást megindító 
felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezés nek kell lenniük, kivéve az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásának esetét. 
 
12. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – ajánlatkér  a Kbt. 115. § (2) bekezdésre 
tekintettel nem ír el  gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt 
 
13. szaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolása – ajánlatkér  a Kbt. 115. 
§ (2) bekezdésre tekintettel nem ír el  m szaki-szakmai alkalmassági 
minimumkövetelményt 

 
14. Az ajánlat részeként benyújtandó egyéb iratok 
 

Az ajánlatban - az el ekben el írtakon túlmen en - a következ  dokumentumokat 
kérjük csatolni: 
a) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott felolvasólapot kitöltve; 
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b) a  Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés  a)-b)  pont  szerinti  cégszer en  aláírt  nyilatkozatot,  a  
nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani 

c) a  Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés  szerinti  cégszer en  aláírt  nyilatkozatot,  eredeti  
példányban 

d) a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattev nek a – 2004. évi XXXIV. 
törvény 3. §-a szerinti – kis-és középvállalkozás szerinti min sítésére vonatkozóan, 

e) az Ajánlattev , a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nevében nyilatkozatot tev  
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját; 

f) amennyiben az ajánlatot az ajánlattev  (közös ajánlattev ), alvállalkozó 
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képvisel jének felhatalmazása alapján más 
személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személyt l származó, 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó teljes bizonyító erej  magánokiratba foglalt 
meghatalmazást; 

g) gazdasági társaságnak nem min sül  ajánlattev  esetén annak igazolását, hogy az 
ajánlatot aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult, 

h) A nyertes Ajánlattev nek szerz déskötésre rendelkeznie kell a konkrét projektre 
vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett, a 
teljesítés befejezésének id pontjáig terjed  id tartamra szóló, legalább 20 millió 
forint/káresemény és legalább 150 millió forint/év érték  építési, szerelési 
felel sségbiztosítással. 
A felel sségbiztosítás meglétét igazoló kötvény(eke)t legkés bb a szerz déskötés 
id pontjáig be kell mutatnia nyertes ajánlattev nek, valamint a biztosító által 
kiállított fedezetigazolás másolati példányát a szerz dés mellékleteként 
rendelkezésre kell bocsátani. Ennek elmaradása az Ajánlattev  szerz déskötést l 
való visszalépésének min sül, melynek következtében Ajánlatkér  az ajánlatok 
értékelése során a következ  legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített 
ajánlattev vel - ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte - köti meg a szerz dést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés). 
Ajánlattev  ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén a 
felhívásban el írt tartalmú felel sségbiztosítással a szerz déskötés id pontjától a 
szerz dés id tartama alatt rendelkezni fog. 

i) Nyertes ajánlattev nek a szerz déskötésre rendelkeznie kell legalább 1 f , 
vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak irányítására a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti MV-VZ szakterületen érvényes 
felel s m szaki vezet i jogosultsággal rendelkez  felel s m szaki vezet vel. 
A felel s m szaki személyt legkés bb a szerz déskötés napján meg kell nevezni, 
akinek a jogosultságát Ajánlatkér  ellen rzi. Ennek elmaradása az Ajánlattev  
szerz déskötést l való visszalépésének min sül, melynek következtében 
Ajánlatkér  az ajánlatok értékelése során a következ  legkedvez bb ajánlatot 
tev nek min sített ajánlattev vel - ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte - köti meg a szerz dést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés). 
Ajánlattev  ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén a 
felhívásban el írt felel s m szaki vezet vel a szerz déskötés id pontjától a 
szerz dés id tartama alatt rendelkezni fog. 

j) az ajánlatkér  által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés alapján az 
árazott költségvetést kitöltve, cégszer en aláírva, az elektronikus ajánlati 
példányban pedig excel formátumban is, az ajánlathoz csatolni kell a megvalósulási 
ütemtervet, gantt diagramot; 

k) minden egyéb, a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban el írt 
egyéb dokumentumot. 
 
 

15. Formai követelmények 
 
a) Az ajánlat lezárt csomagolását a következ  felirattal kell ellátni: „Abasár 

Vízm telepen lév  gerincvezetékek építésének, cs kapcsolatok 
kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli munkái Tilos 
felbontani az ajánlattételi határid  lejártáig.” 

b) a  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  ajánlattételi  felhívásban  el írt  igazolások  
egyszer  másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkér  el írja az olyan nyilatkozat 
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eredeti  vagy  -  ha  az  ajánlatkér  lehet vé  teszi  -  hiteles  másolatban  történ  
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 
Nem elektronikus úton történ  ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

c) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennem  közlés magyar nyelven 
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.  A Kbt.  47. § (2)  
bekezdése alapján az idegen nyelv  iratokat felel s magyar fordításban is csatolni 
kell az ajánlatban. Felel s fordítás alatt az ajánlatkér  az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattev  képviseletére jogosult személy cégszer en nyilatkozik, 
hogy  az  mindenben  megfelel  az  eredeti  szövegnek.  A  fordítás  tartalmának  a  
helyességéért az ajánlattev  a felel s. 

c) az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az 
információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelez , de lehetséges; 

d) az ajánlat elején -– az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
jegyzékének megfelel  – tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az 
ajánlatban szerepl  dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

e) Az  ajánlatot  a  cégjegyzésre  jogosultak  által  cégszer en  aláírva  a  Kbt.  68.  §  (2)  
bekezdés alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, 
roncsolásmentes  csomagolásban,  magyar  nyelven,  papír  alapon.  A  Kbt.  68.  §  (2)  
bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról 
képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely 
jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus példánynak AcrobatReader programmal 
olvasható, PDF kiterjesztés nek kell lennie. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell arra 
vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. 
Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány 
tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a 
csomót matricával az els , vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz , illet leg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

f) a dokumentáció részét képez  nyilatkozat-minták az ajánlat elkészítésének 
megkönnyítését szolgálják, Ajánlatkér  elfogadja az Ajánlattev  által készített azonos 
adattartalmú, de eltér  megfogalmazású nyilatkozatokat is. 

 
 
16. Hiánypótlás 
 
Ajánlatkér  a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. 
Ajánlatkér  a Kbt. 71. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja a jelentkez ket. 
Ajánlatkér  a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattev  az 
ajánlatban korábban nem szerepl  gazdasági szerepl t von be az eljárásba és e gazdasági 
szerepl re tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ilyen esetben is elrendeli az 
újabb hiánypótlást. 
 
 
17. Értékelési szempont 
 
17.1. Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arányt megjelenít  olyan – különösen min ségi, környezetvédelmi, 
szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 
 

 Részszempont  Súlyszám 
1. Egyösszeg  ajánlati ár 60 
2. A késedelmi kötbér vállalt százalékos mértéke 

naponta (az egyösszeg  ajánlati ár %-os mértékében 
megadva min. 0,5 %, max. 2 %) 

20 

3. A teljes kör  jótállás id tartama (min. 24 hónap 
max. 120 hónap) 

15 

4. Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazása (f ) 
(minimum 0 f , maximum 8 f ) 

5 
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Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemeket a felolvasólapon kérjük feltüntetni! 

 
Az ajánlati ár meghatározása 

a) Az ajánlati árat arra tekintettel kell meghatározni, hogy tartalmazza a szerz dés 
teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget és a tartalékkeret összegét is, azon felül 
egyéb díj felszámítására, költség elszámolására - az általános forgalmi adó kivételével - 
nincs lehet ség 

b) Az ajánlati ár a szerz déskötést követ en semmilyen jogcímen nem emelhet . 
 
Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazása:  
Ajánlatkér  jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlat-tev  
vállalja-e, és ha igen, akkor hány f  hátrányos helyzet  munkavállaló alkalmazását a 
szerz dés teljesítésének teljes id tartama során. Az ajánlat akkor a legkedvez bb, ha 
Ajánlattev  8 f  hátrányos helyzet  munkavállaló alkalmazását vállalja a szerz dés 
teljesítésének teljes id tartama során. 
Ajánlatkér  a hátrányos helyzet  munkavállalók fogalma alatt az alábbiakat érti: 
1991. évi IV. törvény 57/B.§ (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom, azaz: 
1. Hátrányos helyzet  munkavállaló, aki 
a)  az  el  6  hónapban  nem  állt  munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb  
jogviszonyban, vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 
c) 50 éven felüli személy, vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül él  feln tt, vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal 
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tag-állam valamennyi gazdasági ágazatára jellemz  
átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy f) egy 
tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 
tapasztalatának meger sítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei 
egy biztos munkahelyen;” 
A 1991. évi IV. törvény 57/B.§ (4) bekezdés 1. pontjának a) alpontjában meghatározott 
„el  6 hónap” id tartam alatt Ajánlatkér  a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító ajánlati 
felhívás megküldésének id pontjától visszafele számított 6 hónapot érti. 
Ajánlatkér  azt is vizsgálja ezen értékelési szempont vonatkozásában, hogy a 1991. évi IV. 
törvény szerint hátrányos helyzet nek min sül  munkavállaló egyben a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerér l szóló 105/2015. 
Kormányrendelet 2. számú mellékletének D) oszlopban megjelölt jelent s 
munkanélküliséggel sújtott településen él , ott állandó lakcímmel rendelkez  személy-e. 
 
17.2. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és fels  határa: 0-10 
 
17.3. Az legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer  (módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkér  megadja  a  17.2.  pont  szerinti  
ponthatárok közötti pontszámot: lineáris arányosítás módszere a közbeszerzési 
dokumentumban foglaltak szerint. 
 
17.4. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvez bb szintje: 
A jótállás id tartam: 120 hónap 
Késedelmi kötbér: 2 %/nap 
Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazása: 8 f  
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvez tlenebb az 
adott ajánlati elem nem lehet: 
A jótállás id tartam: 24 hónap 
Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap 
Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazása (f ): 0 f  
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18. Kiegészít  tájékoztatás és helyszíni bejárás 
 
A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján. A kiegészít  tájékoztatás kérésének és megadásának 
határideje körében ajánlatkér  tájékoztatja ajánlattev ket, hogy ajánlatkér  a Kbt. 114. § (6) 
bekezdése szerinti „ésszer  id nek” az ajánlattételi határid  lejárta el tti 4. munkanapot 
tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelel en jár el. 
 
Ajánlatkér  az ajánlattev k részére helyszíni bejárást biztosít, az ajánlat benyújtását 
megel en.  
A helyszíni bejárásról jegyz könyv készül, melyet ajánlatkér  öt napon belül valamennyi a 
Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szerepl  részére egyidej leg megküld valamint a 
közbeszerzési dokumentumok letöltési helyén elhelyez. 
 
A helyszíni bejárási id pontja: 2017. december 28. 10:00 óra 
A helyszíni bejárás találkozási pontja: Abasár Polgármesteri Hivatal, Abasár, F  tér 1., 
3261 
 
Az ajánlattev k felel ssége, hogy a helyszíni bejárásokon saját közlekedési eszközzel 
pontosan megjelenjenek. A helyszíni bejárás során lehet ség van a helyszín megtekintésére, 
ennek során képfelvétel készíthet , hangfelvétel nem készíthet . A helyszíni bejáráson az 
ajánlattev k kizárólag az építési beruházás kivitelezésére vonatkozóan tehetnek fel kérdést. 
Ajánlatkér  a helyszíni bejárás során feltett esetleges további ajánlattev i kérdésekre a 
helyszínen szóban nem válaszol. A kérdéseket kizárólag e-mailben lehet benyújtani a 
kozbeszerzes@ratkynet.hu címre, melyekre az ajánlatkér  a kiegészít  tájékoztatás 
intézményének megfelel en válaszol. 
 
19. Egyéb információ 

 
19.1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a kerül alkalmazásra. 

Közös gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén 
csatolni kell a közös Ajánlattev k megállapodását, amely legalább a következ ket 
tartalmazza: 

-  a közös ajánlattev k egyetemleges felel sségvállalását a szerz déses 
kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattev ként 
kiválasztásra kerülnek, 

- a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel  megnevezése, valamint a 
cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe. 

19.2. Az ajánlatban szerepl  valamennyi adatot HUF-ban kell megadni. A nem HUF-ban 
rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az 
eljárást megindító felhívásfeladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A 
referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján 
hatályos MNB devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott 
év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát az MNB 
nem jegyez,úgy az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattev  letelepedése 
szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján 
érvényes devizaárfolyamon számított euró árfolyamból számított HUF ellenérték 
képezi. 

19.2. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerül  összes költség az 
ajánlattev t terheli. 

19.3. Ajánlatkér  az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 
19.4. A Kbt. 73. § (1)  bekezdés a)  pontja alapján érvénytelen az ajánlat,  ha az ajánlattételi  

határid  leteltének id pontjában bármely okból nem került benyújtásra az ajánlat 
benyújtásának címén. 

19.5. Ajánlatkér  nem alkalmazza a Kbt. 42. § (1) bekezdését. Projekttársaság létrehozására 
nincs lehet ség. 

19.6. Amennyiben az ajánlattev , alvállalkozó a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt 
vagy  adatot  igazolni,  de  az  ezen  tényt  vagy  adatot  tartalmazó,  a  Kbt.  69.  §  (11)  
bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, 
úgy ajánlattev nek (közös ajánlattev nek) a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint a 
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
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19.7. Amennyiben ajánlattev  – átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogel dje bármely 
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszer  másolatban, így különösen a szétválási, 
kiválási vagy egyesülési szerz dést, átalakulási cégiratokat. 

19.8. Ajánlatkér  tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdése alapján 
feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Jelen eljárásban a szerz déskötés 
teljesítésének megkezdésére kizárólag a munka elvégzéséhez szükséges joger s vízjogi 
létesítési engedély birtokában kerülhet sor, ezért Ajánlatkér  a munka elvégzéséhez 
szükséges joger s vízjogi létesítési engedély kibocsátását olyan körülménynek tekinti, 
amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja. 
Ajánlatkér  a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerz déskötési 
kötelezettsége alól, ha az engedélyt nem kapja meg. Ajánlatkér  a Kbt. 135. § (12) 
bekezdés alapján az engedély hiányát a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötend  Szerz dés hatálybalépését felfüggeszt  feltételként is kiköti, azaz a 
Szerz dés hatálybalépésének feltétele a munka elvégzéséhez szükséges joger s vízjogi 
létesítési engedély megléte. 

19.9. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelm  és közérthet  meghatározása szükségessé 
tesz meghatározott gyártmányú, eredet , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illet leg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak 
a tárgy jellegének egyértelm  meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett a "vagy azzal egyenérték " kifejezés szerepel. 

19.10. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozottakra a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek el írásai irányadók. 

 
 
20. Az ajánlattételi határid : 2018. január 5. 10.00 
 
 
21. Az ajánlatok benyújtásának címe:  

 
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 
Cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A., I. emeleti Titkárság 

 
Ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét arra, hogy ajánlatkér  kapcsolattartási 
pontjaként megjelölt székházban beléptet  rendszer m ködik, s emiatt az épületbe 
történ  belépés a portai regisztráció miatt id igényes (el re láthatólag 10-15 perc). 
Ennek figyelembevétele az ajánlattev k részér l elengedhetetlen, különös tekintettel az 
ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebb l ered  bárminem  késedelemért ajánlatkér  
felel sséget nem vállal. Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határid  
lejártát a http://www.pontosido.hu weboldal „Pontos id  Budapest” adatai alapján 
állapítja meg. 

 
 
22. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 
 
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határid  lejártának id pontjában, az ajánlatok 
beadásának helyszínén, a tárgyalóban kerül sor az alábbi id pontban: 2018. január 5. 
10.00 
 
 
23. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 
 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 
 
 
24. Az ajánlati kötöttség id tartama: az ajánlattételi határid  lejártától számított 60 nap. 
 
 
25. Az eljárás eredményének ismertetése 



12 

 
Az eljárás eredményér l szóló tájékoztatásra a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseinek 
alkalmazásával várhatóan az ajánlattételi határid t követ  60 napon belül kerül sor. 
 
 
26. A szerz déskötés tervezett id pontja: Az eljárás eredményér l szóló írásbeli 
összegezés megküldésének napjától számított 6. nap – 11.00 órakor. Ha ez a nap nem 
munkanap, akkor a szerz déskötés id pontja a következ  munkanap 11.00 óra.  
 
 
27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 20. 
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