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Vállalkozási szerződés a “Sajókaza község szennyvízelvezetés- és
tisztítás” tárgyú KEOP 1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú
projekt keretében a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep
tervezésére és kivitelezésére FIDIC sárgakönyv szerint

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/111
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.09.20.
Iktatószám: 16528/2013
CPV Kód: 45232400-6;45232420-2;45231300-8;45252100-9;45232410-9;45232411-6;39350000-0;71334000-8;71322000-1;71322100-2;71322200-3

Ajánlatkérő: Sajókaza Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Sajókaza község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.10.07.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Sajókaza Községi Önkormányzat

Postai cím: Petőfi utca 2

Város/Község: Sajókaza

Postai irányítószám: 3720

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Stefán László

Címzett: polgármester
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Telefon: 48/505-207

E-mail: sajokaza@parisat.hu

Fax: 48/505-208

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajokaza.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a “Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás” tárgyú KEOP
1.2.0./B/10-2010-0054 azonosítószámú projekt keretében a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító
telep tervezésére és kivitelezésére FIDIC sárgakönyv szerint.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Sajókaza község közigazgatási területe

NUTS-kód: HU311
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés a “Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás” tárgyú KEOP
1.2.0./B/10-2010-0054 azonosítószámú projekt keretében a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító
telep tervezésére és kivitelezésére FIDIC sárgakönyv szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232420-2

45231300-8
45252100-9
45232410-9
45232411-6
39350000-0
71334000-8
71322000-1
71322100-2
71322200-3

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre
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 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

“Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás” tárgyú KEOP 1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító 
számú projekt keretében a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep tervezésére és 
kivitelezésére FIDIC sárgakönyv szerint 
Szennyvízcsatorna: 
A terepviszonyok figyelembe vételével döntően gravitációs csatornahálózat lett betervezve, a 
mélypontokon 2 db közterületi átemelővel. A csatorna mélységet a meglévő közművek és 
terepadottságok határozták meg. A tervezett csatorna minimális mélysége 1,50 m, maximális 
mélysége az árvízvédelmi feltöltés miatt 4,40 m. 
A nyomvonal gyűjtő rendszerű. A tervezett gravitációs gyűjtőcsatorna DN 200 KG PVC cső (12.936 
m), a házi bekötések DN 150 KG PVC csőből (4.998 m) készülnek. Az átemelők nyomott vezetéken 
továbbítják a szennyvizet, a nyomóvezetékek D 90 KPE cső (467 m) P-10 nyomócsőből készülnek. 
Az összes gerincvezetékhossz 13.403 m. 
Egy kilométer kül- és belterületi gerinc csatornahosszra eső projektben érintett lakosok száma 184 
fő/km (2374 fő/12,936 km). 
A tervezett összes bekötések száma: 833 db (műanyag akna). A fenntartási időszak lezárásakor 
várható szennyvízbekötésszám 766 db (ez szerepel a támogatási szerződésben) 
Szennyvíztisztító-telep: 
A telep tekintetében a befogadó a község nyugati részén húzódó természetes vízfolyás a Sajó folyó. 
A tervezett szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz számlázott mennyisége 250 m3/d, a befolyó 
idegen vízmennyiségének figyelembe vételével. A telep biológiai terhelése 3464 LEÉ. Az idegen víz 
mennyisége 5%. A tisztítótelepre befolyó szennyvíz minősége kommunális, ipari szennyvíz nincs. 
A tervezett tisztítási hatásfok növelő fejlesztések eredményeképpen a Sajó folyóba kibocsátásra 
kerülő tisztított szennyvizek minőségének a 28/2004. (XII.25.) Kormányrendeletben megállapított 
kibocsátási határértékeknek kell megfelelniük az elvi vízjogi engedély szerint: 
Technológiai határértékek: 
KOICR: 125 mg/l 
BOI5: 25 mg/l 
Összes lebegőanyag: 35 mg/l. 
Vízminőségi védelmi területi kategória szerint meghatározott kibocsátási határértékek: 
Összes P: 10 mg/l 
Összes N: 55 mg/l 
pH: 6-9,5 
SZOE: 10 mg/l 
Aktív klór: 2 mg/l 
A beruházás közvetlenül érint Natura 2000 területet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
14/2010. (V.11) számú, „Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről” szóló KvVM rendelete alapján a befogadó Sajó folyóba 
(Sajóivánka, 07 hrsz.) történő csatlakozásnál. 
A Sajó folyó (Sajóivánka 07 hrsz) az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
található kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési NATURA 2000 terület.
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Az ajánlattevőnek a fentiekben megadott paraméterekkel egyenértékű megoldást kell
megajánlania. A megajánlott megoldásnak képesnek kell lennie arra, hogy a kapacitás legalább
25%-a szerinti terhelés esetén is megkezdhető legyen a próbaüzem. A megoldásnak rugalmasan
kell követnie a szennyvíz minőségi és mennyiségi változásait, azaz tudja biztosítani a lökésszerű
szennyezések, illetve lökésszerű hidraulikai terhelés esetén is a biztonságos működést. 
A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez szükséges mindennemű engedélyezési terv
elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, engedélyezésre benyújtása és a létesítést
jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése. A jelenleg hatályos rendeletek értelmében
Natura 2000 terület érintettsége esetén, valamint már 2000 LE szennyvízcsatorna terhelés fölött is
előírás Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése és lefolytatása az engedélyező hatóságnál.
Ez az eljárás a vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárást meg kell, hogy előzze. Az Előzetes
Környezeti Hatásvizsgálatra vonatkozó eljárás folyamatban van. A vízjogi engedélyeztetési eljárást
követően a vízjogi létesítési engedély előírásait figyelembe véve Vállalkozónak el kell készítenie a
kiviteli terveket, mely alapján a beruházást megvalósítja. A kiviteli tervhez szükséges
hozzájárulások, engedélyek beszerzése Vállalkozói feladat. Továbbá Vállalkozónak tervezési
oldalról feladata még a kivitelezési munkák befejezését követően a megépített vízilétesítmények
pontos helyét jelölő megvalósulási tervek elkészítése. 
Az üzemeltetési engedély beszerzése nem vállalkozó feladata, az ahhoz szükséges
dokumentumokat a vállalkozó biztosítja, illetve az igazgatás szolgáltatási díjat megfizeti. 
Tárgyi beruházás magyar állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint. Szolgalmi jog
bejegyzésre nem kerül sor, kisajátítással kapcsolatos munkája az ajánlattevőnek nincs. A
megvalósítás során nem kell számolni engedély köteles közvművezeték kiváltással. 
Vállalkozónak a kivitelezési munkák során együtt kell működnie többek között a kooperációk
alkalmával a projektmenedzsment szervezettel, a tájékoztatási rendezvények során a PR
szervezettel. 
A próbaüzem időtartama előreláthatóan 6 hónap. Ez alatt az idő alatt a rendszernek bizonyítania
kell, hogy képes az előírások szerinti vízminőség védelmi paraméterek és a fenti üzemeltetési
előírásokat, feltételeket biztosítani. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a próbaüzem
időtartama része a megvalósítás időtartamának. 
Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a csatornahálózatra megadott műszaki paraméterek és
mennyiségek tájékoztató jellegűek! 
A projektben nem került tartalékkeret elkülönítésre, így a becsült érték sem tartalmaz
tartalékkeretet, a vállalkozási szerződés teljesítése során nincs mód tartalékkeret felhasználására. 
Ajánlatérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az elvi vízjogi engedély módosítása
folyamatban van, amely 250 m3/d kapacitású, 3464 LE terhelésű telepről fog szólni. Az elvi vízjogi
engedély meghosszabbítása ajánlatkérő feladata.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 766.829.080 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
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hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: igen

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 480 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Jótállási kötelezettség: 48 hónap, amely a sikeres átadás-átvételtől számítódik 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a 
nettó " Egyösszegű Ajánlati Ár" 0,3 %-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési 
kötelezettség összegének felső határa a nettó " Egyösszegű Ajánlati Ár " 10%-a. 
A szerződéses megállapodás 5.5. pontja szerint továbbiakban: 
A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha az üzemeltetés első két üzemévének a végén a szerződés 
tárgyát képező Létesítmény ténylegesen felmerült üzemeltetési anyag- és fenntartási 
paramétereire meghatározott értékek közül egy v. több meghaladja az ezen időszakra, a Vállalkozó 
ajánlatában meghatározottakat. 
 
A kötbér számítása a Teljesítési igazolás kiadását megelőzően esedékes. A Vállalkozó által 
fizetendő kötbér mértéke a következő képlet szerint számítható: 
K = (A2-B2) x N ahol 
K = A Vállalkozó által fizetendő kötbér 
A2 = A létesítmény első két üzemévének időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és ¬fenntartási 
paraméterek tényleges értéke alapján felmerülő költség 
B2 = A létesítmény első két üzemévének időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és fenntartási 
paramétereknek a Vállalkozó ajánlatában megadott értéke szerint számolt költség 
N = E/E2 + V/V2 , ahol a számlálókban az első két üzemév időszakára eső tényleges értékek 
kerülnek paraméterenként, a nevezőkben pedig a Vállalkozó ajánlatában megadott első két üzemév 
időszakára eső értékek kerülnek ugyancsak paraméterenként (E = energia, V = vegyszer). 
Teljesítési biztosíték: a nettó " Egyösszegű Ajánlati Ár" 2%-a. 
Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, 
Előleg-visszafizetési biztosíték: 
Az ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállító előleg 
kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés (1)-(6) bekezdése alapján. 
Amennyiben ajánlattevő előlegre tart igényt, úgy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3)
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bekezdése szerint a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania. A
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának,
vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
A teljesítési és jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét az ajánlatkérőként szerződő fél
fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapján, ajánlattevő választása szerint. A
teljesítési biztosíték a jótállási időszak alatt jólteljesítési biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre
becsült lejártát követő 70. napig kell hatályban maradnia. 
Ajánlattevőnek a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5)
bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és Ajánlatkérő saját 
forrásaiból történik. A támogatás mértéke a kivitelezési munkák elszámolható költségének 
83,509304%-a. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a kézhezvételétől számított 30 napon 
belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím, 306/2011. (XII.23.) 
Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése, 12.§-14.§, Kbt. 130.§ (1)-(5) a Ptk. 292/B. § (1)-(2) 
bekezdéseire,továbbá figyelemmel kell lenni a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0054 projekt Támogatási 
szerződésében foglaltakra. A fizetési határidő kezdő időpontja a számlát tartalmazó kifizetési 
igénylésnek a közreműködő szervezet általi kézhezvételének időpontja. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia. Az ÁFA kifizetés, a számviteli-, illetve 
adózási jogszabályoknak megfelelően, „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. A részletes fizetési 
feltételeket a közbeszerzési dokumentáció (KSZF, ÁSZF) tartalmazza. 
A finanszírozási feltételek tekintetében irányadó további jogszabályok: 255/2006. (XII.8.) 
Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) 
Kormányrendelet 
A számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, 
figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve 
hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított rendelkezés hatályba 
lépésének időpontjára. 
Az ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállító előleg 
kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés (1)-(6) bekezdése alapján. 
Amennyiben ajánlattevő előlegre tart igényt, úgy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) 
bekezdése szerint a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania. A
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának,
vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
A teljesítés során ajánlattevő havonta jogosult a teljesítéssel arányos mértékű számlát benyújtani,
különös tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően. 
Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget igényel, akkor a nyertes Ajánlattevő által igénybe vett
előleg a részszámlákból arányosan kerül visszavonásra, az ajánlattevő által a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően benyújtott fizetési ütemterv alapján.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Az ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdése és a megkötött Támogatási szerződés 5.b. pontja alapján 
az alábbi, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó sajátos feltételeket határozza meg: 
Ajánlatkérő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében 
előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában – az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően - 
részletezze, hogy a környezetvédelem és kivitelezés járulékos környezetterhelés csökkentése 
érdekében milyen, a szerződésszerű teljesítés feltételét képező intézkedéseket fog alkalmazni 
(Támogatási Szerződés 5.b melléklet): 
1. Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a beruházás időtartama alatt a m3-ben meghatározott 
(csatorna építése és telep építése során meghatározott) másodlagos alapanyag felhasználást 
vállalja, akként, hogy a költségvetésben m3-ben meghatározott alapanyag felhasználásnak 
legalább 15,27%-át másodlagos alapanyag felhasználás teszi ki. A másodnyersanyagok 
felhasználásának mértékét oly módon kell számolni, hogy az ajánlattételi dokumentáció 
költségvetésében szereplő m3-ben meghatározott anyagmennyiség összértékét kell alapul venni 
és ezen összérték tekintetében várja el a 15,27%-os másodnyersanyag felhasználást 
összességében az ajánlatkérő. Az ajánlattevőnek ajánlatában ezen vállalásról nyilatkoznia kell, 
amelynek mellékleteként alátámasztó nyilatkozatot kell benyújtani, amely táblázat tartalmazza az 
összes alapanyag felhasználs mértékét, valamint a másodlagos alapanyag felhasználás mértékét 
összesítetten és ezen két adat hányadosa az irányadó. (másodlagos alapanyagnak pl. a beton 
tekinthető). 
A teljesítésigazolás kiállításának feltétele, hogy az ajánlattevő ezeket dokumentumokkal 
alátámassza. 
2. Építési terület minimalizálására a szállítási útvonalak optimalizálására, a környezetterhelés 
csökkentésére vonatkozó intézkedések 
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia és vállalnia kell, hogy a beruházás időtartama alatt 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott és kiközvetített 3 fő munkanélkülit vagy 
tartósan munkanélkülit foglalkoztat. A beruházás időtartama alatt ajánlatkérő a foglalkoztatás 
tekintetében a tényleges kivitelezési időtartamot érti, próbaüzemi időtartam nélkül. A
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foglalkoztatás párhuzamosan, egy időben, vagy időben elcsúsztatva is történhet, az egyes
személyek esetében a foglalkoztatásnak egyenként kell elérnie a fenti időtartamot. A foglalkoztatás
megtörténtét a nyertes ajánlattevőnek a végszámla benyújtásával egyidejűleg kell igazolnia. 
4. Ajánlatkérő továbbá a következő feltételt határozza meg: A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie
kell elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított,
MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) jelű szabvány szerinti érvényes környezetközpontú
irányítási rendszerének tanúsítványával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítványokkal vagy egyéb, egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi
feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) szemben a Kbt. 56. § (1) és az
56. § (2) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdésének a-d.) pontjaiban meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll valamint az alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplővel a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá az 57. § (1) bekezdésének a-d.)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell
eljárnia.
A nyilatkozatokat elegendő másolati példányban benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál
nem régebbinek kell lennie.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

z ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell: 
1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó, az 
Ajánlati Felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: 
• a pénzforgalmi számla száma; 
• mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát; 
• volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás, illetve pénzforgalmi számlája
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ellen végrehajtás volt-e folyamatban, az Ajánlati Felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Azon pénzforgalmi számlákról is szükséges 
igazolás csatolása, amely az Ajánlati Felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapon belül 
megszűntetésre került. 
2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 
csatolnia kell saját vagy jogelődje, az Ajánlati Felhívás feladásának napját megelőző utolsó három 
lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül (ha a 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.) 
Amennyiben ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése alapján nyilatkozzon, a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából 
(szennyvízközmű kivitelezése) származó –általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. 
Azon beszámoló(k) ajánlatba történő csatolása nem szükséges, mely beszámoló(k) a 
céginformációs szolgálat honlapján hozzáférhető. 
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (3) bekezdésére is. 
3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 
csatolnia kell az előző legfeljebb három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvízközmű 
kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy 
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
Az igazolási mód kapcsán felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (3) bekezdésére is. 
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) 
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
• ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen 
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 
szerződés teljesítése során, vagy 
• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól
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eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk.
274.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért
, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a)
bekezdésére, amely alapján: ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is ajánlatkérő
elfogadja az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat alapján az Ajánlati Felhívás feladásától visszaszámított 12
hónapban bármely számlája ellen végrehajtás volt folyamatban, vagy bármely számláján 15 napot
meghaladó sorban állás fordult elő.
Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját maga, vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az
Ajánlati Felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében egynél
több évben negatív volt.

Amennyiben ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági követelménynek a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján megfelel, amennyiben saját maga,
vagy jogelődjének a működés ideje alatt, a közbeszerzés tárgya (szennyvízközmű kivitelezése)
szerinti árbevétele eléri az 300.000.000 HUF-ot.

3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző legfeljebb három üzleti évben az általános forgalmi adó
nélkül számított árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a nettó 300.000.000-Ft
összeget, illetőleg ugyanezen időszakban, a közbeszerzés tárgyából (szennyvízközmű kivitelezése)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének egyszerű számtani átlaga nem
éri el a nettó 200.000.000-Ft összeget.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján azon alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg (1. és 2. alkalmassági követelmény).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 év során befejezett (teljesített, műszaki 
átadás-átvétellel lezárult) építési beruházásainak ismertetését, az alábbi tartalommal: 
• a megépített létesítmény megnevezését; 
• az elvégzett munkák felsorolását; 
• az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban, 
• a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét, 
• a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hó/nap) 
A bemutatott referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az a 
szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy az igazolásnak a fent 
előírt tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia: 
• a szerződést kötő másik fél neve, címe, 
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás 
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vevő ajánlattevő részéről az ismertetett építési 
beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, ha a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés 
aránya elérte a 15%-ot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánltában a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, amelyben be kell mutatnia a berendezés, 
eszköz teljesítésbe való bevonásának módját (saját tulajdon, bérlet, vagy egyéb módon). (310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. b) pont). Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést 
kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a 
tulajdonában, a tulajdonjogot pedig eszköznyilvántartó lappal kell igazolnia, mindezeken felül a 
forgalmi engedélyköteles eszköz tekintetében a forgalmi engedély másolatát is csatolni szükséges. 
Bérelt eszköz esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont is 
csatolni kell. 
 
 
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell azon szakembereknek (szervezeteknek) 
–különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-megnevezését, végzettségük és képzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetését, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek, az 
ajánlattevő nyilatkozatának, a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási 
nyilatkozatuk benyújtásával, képzettségüket, végzettségüket igazoló okiratok másolatának 
csatolásával. (A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen 
tartalmazniuk kell). (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 15. § (2) bek. e) pont). 
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
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lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott
beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és
befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek
a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
Az önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. 
Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás
ellenőrzésével. Ezért jelöljék meg a szakemberek az önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely
elektronikus elérési úton ellenőrizhető. 
Amennyiben a külföldi szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe. 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a vállalkozó kivitelező építőipari
kivitelezési tevékenységet akkor vállalhat, ha - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak
kivételével - rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal
rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló -
felelős műszaki vezetővel. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a)
bekezdésére, amely alapján: ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is ajánlatkérő
elfogadja az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
Amennyiben Ajánlattevő(k) az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet, vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet,
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 55.§ (5)
bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladását megelőző 60 
hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára 
(szennyvízközmű építése, fejlesztése) vonatkozó olyan legfeljebb 2 (kettő) db építési beruházásra 
vonatkozó szerződéssel, amely(ek) esetében 
• egy szerződés keretében a nettó szerződéses érték elérte legalább a nettó 500.000.000,- Ft-ot és 
amelynek keretében új kommunális szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó új 
szennyvízcsatorna rendszer került megvalósításra; 
• egy szerződés keretében legalább egy legalább 150m3/nap hidraulikus kapacitású kommunális
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szennyvíz tisztítására szolgáló rugalmasan üzemelő telep megvalósítására került sor, ahol a telep
kibocsátása természetes vízfolyásba valósult meg. Rugalmas üzemelés: a telepnek rugalmasan kell
követnie a szennyvíz minőségi és mennyiségi változásait, azaz tudja biztosítani a lökésszerű
szennyezések, illetve lökésszerű hidraulikai terhelés esetén is a biztonságos működést; 
• egy szerződésen belül 11000 fm, legalább DN 200-as átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna
került kiépítésre 
Ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek 1 vagy 2 referenciával is megfelelhetnek. 
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges legalább az alábbi,
üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel és berendezésekkel: 
- legalább 1 db legalább 80 kW teljesítményű gumikerekes forgó kotróval; 
- legalább 1 db szintező műszerrel; 
- legalább 200m2 dúcolattal. 
- legalább 1 db legalább 50 kW teljesítményű árokásó géppel; 
- legalább 2 db legalább 5000 kg teherbírású billenős tehergépkocsival; 
- legalább 2 db legalább 2 kW teljesítményű vibrációs tömörítő eszközzel; 
3. ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető): 
a) Főépítésvezető (1 fő): 
• aki legalább felsőfokú szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik 
• legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik építési műszaki vezetőként
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep építése területén; 
• aki legalább 3 éves vízgazdálkodási építmények és építmények szakterületre vonatkozó felelős
műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik 
b) Szakági építésvezetők (legalább 3 fő): 
• akik legalább felsőfokú szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik 
• amelyek közül az egyik szakember rendelkezik legalább 3 éves, építési műszaki vezetőként
szerzett szakmai gyakorlattal szennyvíztisztító-telep építése területén, míg a másik rendelkezik
legalább 3 éves építési műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal
szennyvízcsatorna-hálózat építése területén; 
• amelyek közül legalább 2 fő rendelkezik legalább 3 éves, vízgazdálkodási építmények
szakterületen műszaki vezetői gyakorlattal 
• amelyek közül legalább egy fő szakember rendelkezik legalább 3 éves, közlekedési építmények
szakterületen műszaki vezetői szakmai gyakorlattal 
c) Szakági tervező (legalább 1 fő): aki felsőfokú szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel,
legalább 5 éves tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító-telep tervezés területen és legalább 3 éves, vízgazdálkodási szakterületen felelős
tervezői szakmai gyakorlattal 
d) Legalább egy fő minőségért felelős személlyel, aki rendelkezik felsőfokú építőipari műszaki
végzettséggel; legalább 3 éves szakmai gyakorlattal környezetvédelmi beruházások
minőségbiztosítása, minőségellenőrzése feladatkörben; 
A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül,
figyelemmel a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdésére.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
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A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű ajánlati ár 60
2. A megvalósítandó létesítmény
(szennyvíztelep) által felhasznált, egy
átlagos évre eső elektromos energia
mennyisége (kwh, összesen) (2 éves
üzemeltetési időszakra számítva

15

3. A megvalósítandó létesítmény
(szennyvíztelep) által felhasznált, egy
átlagos évre eső vegyszerek mennyisége
(kg, összesen). (2 éves üzemeltetési
időszakra számítva)

15

4.Szakmai ajánlat (szennyvízcsatorna
építése tekintetében):

10

4.1.: A szennyvízcsatorna építés
tekintetében a forgalomkorlátozás
időtartama naptári napokban, nap

5

4.2. A szennyvízcsatorna építés
tekintetében a munkaterületen kívüli
közterületfoglalás mértéke m2-ben, m2

5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9413 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/07 (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/10/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63.500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti az ajánlati felhívás A. mellékletben meghatározott elérhetőségen,
nyomtatott és elektronikus példányban. A dokumentáció fenti ellenértékét kizárólag a 124. § (4)
bekezdése szervezet köteles az ajánlatkérő következő számlájára megfizetni: Sajókaza Község
önkormányzata Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett 55400211-11037620 számú számlája, a
szerződéskötés napjáig Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (Sajókaza
szennyvízcsatornázása kivitelezés) fel kell tüntetni.
A dokumentáció az Ajánlatérő nevében eljárónál (A melléklet G/2.) munkanapokon 9:00-15:00
óráig, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig vehető át.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése
irányadó.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/10/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/10/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Juharos Ügyvédi Iroda 1053 Budapest, Vámház krt. 8., I. emelet 3.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62.§ (1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

V. szakasz: kiegészítő információk
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V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás” tárgyú KEOP 1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító
számú projekt

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján Ajánlatérő nevében eljárónál (A
melléklet G/2.) munkanapokon 9:00-15:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig. Az
ajánlati dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bek.-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő
kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az ajánlati dokumentáció másra nem
ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
A dokumentációba be lehet tekinteni az ajánlattételi határidő lejártának napjáig. A betekintés
tekintetében a kapcsolatot az A. melléklet 1-3. pontjában meghatározott szervezettel kell felvenni,
faxon vagy pedig e-mailben.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

Részszempontonként adható pontszám: 1 – 100

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az 
alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1. A fentiek 
szerinti pontszámot ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti és a súlyszámmal megszorozza, amely 
értéket szintén kettő tizedesjegyre kerekít. 
Az egy átlagos évre eső felhasznált elektromos energia és vegyszer mennyisége eseteiben a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb értékekre a maximális 
pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A 
legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1. A fentiek szerinti pontszámot ajánlatkérő kettő tizedesjegyre 
kerekíti és a súlyszámmal megszorozza, amely értéket szintén kettő tizedesjegyre kerekít. 
A szakmai ajánlat (szennyvízcsatorna építés tekintetében) esetén ajánlatkérő a dokumentációban 
részletezettek szerinti – részszempontonként - előzetes pontszámítást alkalmaz, mely alapján
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megállapított minél magasabb összpontszám a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legmagasabb
előzetes összpontszámot elérő szakmai ajánlatra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi
szakmai ajánlatra az előzetes pontszámítás alapján megállapított összpontszám alapján az alábbi
képlet szerint számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1. A fentiek szerinti
pontszámot ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti és a súlyszámmal megszorozza, amely értéket
szintén kettő tizedesjegyre kerekít.

V.3.4) 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 szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 1,2,3 pontok
A műszaki–szakmai alkalmasság: 1,2,3,4 pontok

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege:
500.000 Ft; azaz ötszázezer forint.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Sajókaza Község önkormányzata Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél vezetett 55400211-11037620 számú az átutaláson fel kell tüntetni:
Sajókaza csatornázás kivitelezés ajánlati biztosítéka), vagy bankgarancia vagy banki készfizető
kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az
Ajánlat benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre Az ajánlati biztosíték
rendelkezésre állását, a rendelkezésre bocsátás tényét igazoló eredeti dokumentum – befizetés
esetén, a terhelési értesítő bank által hitelesített példányának-benyújtásával kell igazolni.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Kiegészítő tájékoztatás 
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban 
foglaltak az irányadók. 
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart (hely és idő megadása): 2013. szeptember 26-án, 10.00 óra, 
Sajókaza Község Önkormányzat, 3720 Sajókaza, Petőfi út. 2. 
2. Ajánlatok benyújtása 
az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példány és 2 db, a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását CD-n vagy 
más adathordozón. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az 
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, 
3. Irányadó idő 
Az Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 
helyi idő szerint értendő.
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4. Árfolyamok 
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 
Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia akként, hogy a referenciák esetében az azok teljesítésekor, 
árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell az 
ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns devizaárfolyamra vonatkozó információt (nyomtatott 
oldal) az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az átváltást az 
ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát. 
5. Tájékozódási kötelezettség 
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét 
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 
6. Tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetősége 
Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő), valamint a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró 
személy aláírási címpéldányának eredeti egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre 
jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre 
jogosult a kötelezettségvállaló részére szóló meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati 
példányát azzal, hogy az a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza. 
8. Nyilatkozatok, csatolandó további dokumentumok: 
1.) Az ajánlatban nyilatkozni kell, illetve meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti adatokat, 
illetve a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakat. 
2.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen felhívás III.2.2) 1. pontjában nyilatkozatot adó(ko)n 
kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzügyi számlát. 
3.)Építési, szerelési felelősség biztosítás 
A vállalkozó által végzett kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható 
károk ellentételezésére, a nyertes ajánlattevőnek Építési, szerelési felelősségbiztosítást kell kötni 
(vagy meglévő biztosítását jelen projekt feltételeire vonatkozóan kiterjeszteni), amelyben a 
harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 50 millió Ft/év és minimum 15 millió 
Ft/káreseményenként. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással 
úgy annak, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára történő megkötésére vonatkozóan csatoljon 
szándéknyilatkozatot az Ajánlatában. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik felelősségbiztosítással, 
úgy erről szóló ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges, valamint nyilatkozat arról, hogy a 
szerződéskötés időpontjáig, a meglévő felelősségbiztosítás kockázatviselése kiterjesztésre kerül 
kifejezetten a tárgyi projektre vonatkozóan és meglévő felelősségbiztosítása nem került 
kimerítésre, annak tárgyi projektre történő kiterjesztése biztosított. 
4.)Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő 
számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a 
hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 
szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. Az egy közös
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ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 
5.) Az ajánlattevőknek az ajánlatban az ajánlattételi dokumentáció Jegyzékek címszó alatt 
meghatározott tartalomnak megfelelő munkaszervezetre vonatkozó nyilatkozatot továbbá Szakmai 
ajánlatot és Vállalkozói javaslatot kell csatolnia. 
9. Egyéb előírások, értelmező rendelkezések: 
1.) A jelen felhívás III.2.2.) 2. pont tekintetében „Ajánlati Felhívás feladásának napját megelőző 
utolsó három lezárt üzleti év” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli 
jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót értendő. A 
„mérleg szerinti eredmény” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 70.§ (2) bekezdésének 
megfelelő tartalmú kategória. Külföldi honosságú ajánlattevők, alvállalkozó, illetőleg alkalmasságot 
igazoló szervezetek csatoljanak nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja 
tartalmazza az erre vonatkozó adatot, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza 
kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön 
nyilatkozatban ezen értéket. 
2.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervezői kiírás alapján a végleges mennyiségek 
ellenőrzése és kalkulálása az ajánlattevők felelőssége, továbbá mivel az ajánlati ár átalányárként 
kerül megadásra, a mennyiségi adatok pontosságát ajánlattevők utólag nem vitathatják. Az 
ajánlatadás, és a vállalkozás részletes feltételei a szerződéstervezetben találhatók, azok 
elfogadása kötelező feltétele az ajánlatnak. 
3.) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolt igazolásai – a Kbt.-ben meghatározott kivétellel – a Kbt. 36. 
§ (3) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújtható, továbbá az idegen nyelvű okiratok magyar 
nyelvű felelős fordításban csatolandók. 
4.) Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 
5.) Az Ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő és ajánlattevőnek e törvény előírásainak 
megfelelően kell eljárnia és ajánlatát elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni 
6.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi 
védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha 
az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a 
szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az 
általa megjelölt személyre. 
7.) Szerződéskötés feltétele, hogy: 
- az ajánlati felhívás III.2.3. 3.a pontjában felsorolt, vízgazdálkodási építmények és építmények 
felelős műszaki vezetői szakterületén jártas 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. 
(XII.15). Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 
- az ajánlati felhívás III.2.3. 3.b) pontjában felsorolt, vízgazdálkodási építmények szakterületén 
jártas legalább 2 fő szakembernek rendelkezniük kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 
244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti közlekedési építmények szakterületre vonatkozó felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal 
-az ajánlati felhívás II.2.3. M.2. 3.c) pontjában felsorolt, vízgazdálkodási szakterületen jártas 
szakembernek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti vízgazdálkodási
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szakterületre vonatkozó felelős tervezői jogosultsággal. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá az ajánlattevőknek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai
nyilvántartásba vételéről. 
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes ajánlattevő vonatkozásában a
szerződéskötést megelőzően ellenőrzi. 
8.) Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar
nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevőnek szükséges csatolnia annak magyar
nyelvű fordítását is, a Kbt. 36. § (3) pontja alapján. 
9) Az ajánlatevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-7. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratot úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3)
bekezdésére tekintettel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra
hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne
tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 
10) Az ajánlati felhívás II.3. pontja alapján a szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított
480 nap. A szerződés időszakába bele tartozik a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, az
engedélyeztetési eljárás lefolytatása, így a vízjogi létesítési engedély beszerzése, kiviteli terv
elkészítése. A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15. napon történhet meg
a munkaterület átadása. A 480 napos időtartamba beletartozik az optimális esetben 6 hónapos
próbaüzemet (értsd szennyvíztisztító telep vonatkozásában) lezáró próbaüzemi zárójelentés
rendelkezésre állása. Az Ajánlattevőnek ezen időpontig át kell adnia az Ajánlatkérőnek illetve az
általa kijelölt üzemeltetőnek mindazon dokumentumokat, amelyek a vízjogi üzemeltetési engedély
kérelem benyújtásához szükségesek. A vízjogi üzemelési engedélyt csak az üzemeltető kérheti
meg. A műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás egyidejűleg egy jegyzőkönyvben
dokumentálható. Eredményes műszaki-átadás átvétel esetén külön időigénnyel nem kell számolni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/09/13 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda

Postai cím: 1461 Budapest, Pf. 359.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1053

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 3.

Címzett: dr. Juharos Róbert

Telefon: (+36) 17838364
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E-mail: juharos.titkarsag@upcmail.hu

Fax: (+36) 17838364

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda

Postai cím: 1461 Budapest, Pf. 359.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1053

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 3.

Címzett: dr. Juharos Róbert

Telefon: (+36) 17838364

E-mail: juharos.titkarsag@upcmail.hu

Fax: (+36) 17838364

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Juharos Ügyvédi Iroda

Postai cím: 1461 Budapest, Pf. 359.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1053

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. emelet 3

Címzett: dr. Juharos Róbert

Telefon: (+36) 17838364

E-mail: juharos.titkarsag@upcmail.hu

Fax: (+36) 17838364

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk
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Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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