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A közbeszerzés mennyisége: Sopron, Répcefői sortól kiindulva, a Felsőbüki Nagy Pál 

utca – Vas Gereben utca – Sport utca – Lővér krt.– Városligeti utca érintésével a Villa 

sori vízmű telepig tartó szakaszon a vízellátó főnyomóvezeték rekonstrukciója kiviteli 

munkáinak elvégzése. 

 

Az ajánlatkérő által biztosított jogerős vízjogi létesítési engedély, a kiviteli tervek és a 

Közbeszerzési Dokumentum szerinti főbb tájékoztató mennyiségek: 

 

- DN 400 mm GÖV ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 1.560 m 

- DN 500 mm GÖV ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 234 m 

- DN 160 mm KPE ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 285 m 

- DN 110 mm KPE ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 26 m 

- DN   90 mm KPE ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 237,5 m 

- DN   63 mm KPE ivóvíz nyomócső építése feltárásos technológiával 5 m 

- A kiváltásra kerülő –megszűnő – főnyomó vezeték injektálása 1.745 m 

- Meglévő tolózáraknák megszüntetése                                                                   3 db 

- DN 80 kitörésbiztos tűzcsap                                                                                  2 db 

- Ideiglenes vízellátó hálózat kiépítése, vízellátás biztosítása DN 63 KPE 465 m 

- Ideiglenes vízellátó hálózat kiépítése, vízellátás biztosítása DN 32 KPE 85 m 

- Vízbekötések felújítás 22 db 

-  Meglévő gázvezeték kiváltása, tervezéssel 1 db 

 

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen: 

 

1. A kiviteli munka rekonstrukciós jellegéből adódóan – az üzemen kívül kerülő 

vezetékek szakszerű, teljes szelvényű kiinjektálása, az aknák építéssel egyidejű bontása, 

a keletkezett hulladékok szakszerű elhelyezése.  

2. Az állami tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó szolgalmi megállapodásban 

foglaltak betartása és a szolgalmi bejegyzés.  

3. A Forgalomtechnikai terv és organizációs terv elkészítése.  

4. A kivitelezés során ismertté vált körülmények miatt szükséges közműkiváltások 

terveztetése, engedélyeztetése, kiviteli tervek módosítása;  

5. Mintavételi és Minősítési Terv készítése 

6. A kivitelezéssel érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel 

történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése, szakfelügyelet 

előírások szerinti biztosítása. 

7. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése. 

8. A régészeti szakfelügyelet biztosítása. 

9. A megvalósulási „D” tervek és szakági nyíltárkos bemérések, ill. azok 

dokumentációinak elkészítése digitális és papír alapon. Az e-közműnyilvántartás szerinti 

dokumentáció elkészítése. 

10. A vízjogi üzemeltetési engedély megkérése az üzemeltető feladata, de az 

engedélykérelemhez szükséges dokumentumok elkészítése – a hiánypótlásban való 

közreműködéssel együtt – a nyertes ajánlattevő feladata. 

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

13/2015. (III. 31.) BM. rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a nyertes 

ajánlattevőnek az engedély kérelem dokumentációja átadásának időpontjáig át kell 

utalnia az üzemeltető számlájára. 
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A felbontott burkolatok helyreállítása a Közbeszerzési Dokumentumban részletezett 

rétegrendben és szélességben történik. 

 

A műszaki tartalom és a szerződés szerinti mennyiség, valamint a kivitelezésre 

vonatkozó előírás részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentum – annak 

mellékleteivel együtt – tartalmazza. 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 46. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik 

része meghatározott gyártmányú vagy eredetű típusú dologra, eljárásra, vagy védjegyre, 

szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az ilyen megnevezés mellett 

a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell, és az ajánlatkérő az azzal egyenértékű 

teljesítést is elfogadja. 

 

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató 

jellegűek. 

 

CPV-kód:  45220000-5 

                  45231300-8 

                  45232151-5 

 

5.  A szerződés meghatározása: 

 
Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, Répcefői sor - Villa sori 

medence közötti szakaszának - rekonstrukciójára 

6. Sajátos beszerzési módszerek: 

 Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés 

alkalmazására nem kerül sor.  

7.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

 
A szerződés teljesítésének időtartama: a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de 

maximálisan a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 240 nap.  

8.  A teljesítés helye: 

 
Sopron város közigazgatási belterülete 

 

9.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 
Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Az 

ellenszolgáltatás fedezetét az ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet) 31. §-a alapján az 
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ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítés 

igazolás kiállítását követően kerülhet sor.  

Fizetés ütemezése:  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni. 

A kifizetésre utólag, a részteljesítésekkel (teljesítéssel) értékarányosan kerül sor. Az 

ajánlatkérőként szerződő fél három részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít 

lehetőséget az alábbiak szerint: 

A szerződésben rögzített műszaki tartalom  

- 25%-os (1. részszámla) és a 

- 50%-os (2. részszámla) valamint a 

- 70%-os (3. részszámla) továbbá a 

-100%-os (végszámla) készültségéhez mérten kiállított teljesítésigazolás alapján. A 

műszaki-pénzügyi ütemezésre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentum szakmai 

ajánlat pontjában előírtak kötelezőek. 

 

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése alapján, illetve a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) 

bekezdése szerint történik. 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - 

a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően - a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdése 

szerint történik. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával banki átutalással 

történik. 

Előleg: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján, a szerződésben foglalt – tartalékkeret 

és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5 %-

ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg 

elszámolása a végszámlából történik. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015.(X. 30.) Korm. 

rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó 

ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó 

előleg összegét nem érinti. 

Tartalékkeret: 

Ajánlatkérő - összhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában és a 

Közbeszerzési Dokumentum részét képező vállalkozási szerződés tervezetben 

foglaltakkal – a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-ának 

megfelelő tartalékkeretet biztosít. 

 

Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlattétel pénzneme: HUF. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás 

rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni. Az ÁFA megfizetése az építési 

kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. 

Ajánlatkérő a fizetési feltételeket az alábbi jogszabályok alapján határozta meg: 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § 
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- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- a Ptk. 

 

A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza. 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot: 

 Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

 
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a részajánlattételt. 

Indokolás: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre 

történő ajánlattétel lehetőségét. A szerződés tárgyát képező építési beruházás 

rekonstrukciós jellege miatt az ivóvíz szolgáltatást az építés időszakában is folyamatosan 

fenn kell tartani. A beszerzés tárgyával – annak a folyamatos szolgáltatással összefüggő, 

üzembiztonságot megkövetelő sajátosságaival - és volumenével összefüggő 

költséghatékonyság, valamint a főnyomócső építésének és üzembe helyezésének 

megkövetelt ütemes megvalósítása nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján: a legjobb 

ár-érték arány 

Értékelési részszempontok: 

Részszempont                                                                   Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF)                                                                        50 

2. Teljesítés időtartama (nap)                                                                   30 

3. Jótállás vállalt időtartama (hónap)                                                       20 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa 1-100 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a 

legjobb érték. 

 

A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletezését a közbeszerzési 

dokumentum tartalmazza. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi, részszempontokkal összefüggő 

ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb 

szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám 

felső határával azonos számú pontszámot ad. Ebben az esetben az ajánlatkérő a 

pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő 

értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:  

- A 2. értékelési részszempont esetében: Amennyiben az ajánlatban a vállalt teljesítési 

időtartam 180 nap vagy annál kevesebb, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és 

az Avizsgált érték helyére egyaránt 180 nap kerül behelyettesítésre. 
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- A 3. értékelési részszempont esetében: Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű 

- jótállási időtartam eléri vagy meghaladja a 48 hónapot, úgy a pontszámítási 

képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 48 hónap kerül 

behelyettesítésre. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggő 

ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos 

olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben 

az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, 

abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.  

- A 2. értékelési részszempont esetében: Amennyiben az ajánlatban a vállalt teljesítési 

időtartam - a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítva - a 240 napot 

meghaladja, úgy az ajánlat érvénytelen. 

- A 3. értékelési részszempont esetében: Amennyiben az ajánlatban a vállalt jótállási 

időtartam nem éri el a 12 hónapot, úgy az ajánlat érvénytelen. 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

 13.1. Kizáró okok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) 

pontjában foglaltak szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. 

13.2. Megkövetelt igazolási mód:  

A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az 

ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) 

alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 

10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. 

A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott 

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy sem vele szemben, sem az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 

előírt kizáró okok. 

Az eljárást megindító felhívásban a kizáró okok tekintetében előírt igazolások 

benyújtására a Kbt. 69. § -ban foglaltakkal összefüggésben köteles(ek) az érintett 

ajánlattevő(k). 

 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatnak a jelen 

felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 

14. Az alkalmassági követelménye, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, 

megkövetelt igazolási mód: 

 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

14.1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
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P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás 

megküldésének a napját közvetlenül megelőző 2 (két) lezárt üzleti év összességében a 

közbeszerzés tárgyából származó (ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy rekonstrukciója) - 

általános forgalmi adó nélkül - számított árbevétele nem érte el összesen a 160 millió Ft-

ot.   

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti év időszakában egynél több üzleti 

évben volt negatív. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése esetében: Amennyiben az 

ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az 

ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni.  

Ez esetben az Ajánlattevő a P/2. pont tekintetében alkalmatlan, ha működésének ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy rekonstrukciója) 

származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el 

legalább a 160.000.000- HUF-ot. 

 

Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésénél alkalmazza a Kbt. 65. § (5) bekezdésében és a 

Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakat is.   

14.1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

P/1. Ajánlattevő csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját közvetlenül 

megelőző 2 (két) lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti 

(ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy rekonstrukciója) - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 

jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az 

ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal 

azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 

előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 

és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 

köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 

pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja be a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy 

jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és 

a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év 
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vonatkozásában (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét). A beszámolóknak elég a mérleg és az eredménykimutatás részét benyújtani 

egyszerű másolatban. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, úgy sem a beszámoló, sem a mérleg, sem az eredménykimutatás 

becsatolása nem szükséges. Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai 

szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata 

szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után 

kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 

(ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy rekonstrukciója) árbevételről szóló nyilatkozattal 

jogosult igazolni.  

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt P/1. alkalmassági minimumkövetelménynek 

a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P/2. alkalmassági 

minimumkövetelménynek – az együttes megfelelés alapján – elegendő, ha közülük egy 

felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik.  

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 

előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 

megjelenített – jelen felhívás 14.1. pontban foglalt előírásainak megfelelő - 

dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum 

elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a jelen felhívás 14.1.2.  

bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, 

amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a 

gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 

letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
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Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - 

a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak 

nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek.  

Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó 

igazolásokat - az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény 

vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint - az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles(ek) benyújtani. 

14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

14.2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:  

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 

az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 

hónapban) teljesített (a sikeres műszaki átadás-átvételre a felhívás megküldésének 

napjától visszafelé számított 60 hónapban került sor): 

 

M/1.1. Összesen legalább nettó 190 millió Ft értékű és legfeljebb két szerződéssel igazolt 

ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy rekonstrukciója tárgyában szerződésszerűen teljesített 

referenciával. 

 

M/1.2. A szerződések számától függetlenül legalább 1.000 m hosszban és DN 400 vagy 

annál nagyobb átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas cső beépítésével elvégzett ivóvízhálózat 

kivitelezése és/vagy rekonstrukciója tárgyában szerződésszerűen teljesített referenciával. 

Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésénél alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében 

foglaltakat. 

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmasságot igazolni kívánó a 

teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a referencia 

igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az 

ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban, 

ellátott feladatok tárgya, mennyisége) vagy mértékben vett részt. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint amennyiben az 

alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös 

ajánlattevőként) végezte, és az építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás a 

teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett 

munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a 

teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről a bemutatott építési beruházás egésze 

tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett 

teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.  

 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben ivóvízhálózat kivitelezési tevékenységre 

nem rendelkezik ISO 9001 vagy ezekkel egyenértékű szabvány szerinti 

minőségirányítási rendszerrel, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely 

nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy a 

minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.  
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14.2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 5 (öt) év 

(60 hónap) legjelentősebb, szerződéses előírásoknak megfelelően teljesített (sikeres 

műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházásait a Korm. rendelet 23. § alapján a 

szerződést kötő másik fél által adott (referencia) igazolással.  

A referencia igazolásban meg kell adni legalább:  

- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,  

- az építési beruházás tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági 

minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),  

- az építési beruházás releváns mennyiségét és szerződésben foglalt ellenértékét,  

- a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá  

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

A csatolt igazolások tartalmazzák egyértelműen az előírt alkalmasság megállapításához 

szükséges adatokat. 

 

M/2. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) pontja szerint csatolja az ivóvízhálózat 

kivitelezési tevékenységre érvényes ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint 

működő minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító iratainak másolati 

példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely más nemzeti rendszerben 

akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolati példányának benyújtását 

is, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását. A 

csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a 

közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 

előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 67. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek csatolnia kell olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében 

megjelenített – jelen felhívás 14.2. pontban foglalt előírásainak megfelelő - 

dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum 
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elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a jelen felhívás 14.2.2.  

bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, 

amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a 

gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 

letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

 

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - 

a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak 

nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek.  

Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó 

igazolásokat - az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény 

vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint - az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles(ek) benyújtani. 

 

14.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyre vonatkozó alkalmasság (Kbt. 

65. § (1) c) pontja) 

14.3.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:  

E/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlatában 

megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem 

szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. 

14.3.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

E/1. Az előírt nyilvántartásban szereplés tényét (előírt engedélyt vagy jogosítványt) – 

amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, 

illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a 

nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentumnak, vagy az engedélynek, jogosítványnak) az egyszerű 

másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. 

 

Ajánlattevőnek és adott esetben az ajánlatában megnevezett építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására 
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az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek.  

Ajánlattevő és adott esetben az ajánlatában megnevezett építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző gazdasági szereplő(k) az alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó igazolásokat - az eljárást 

megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt 

igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint – az ajánlatkérő Kbt. 69. § 

szerinti felhívására köteles(ek) benyújtani. 

15.  Az ajánlattételi határidő: 

 2016. 09. 26-án 11:00 óra 

16.  Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 16.1. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Márkus és társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 64., titkárság 

16. 2. Az ajánlat benyújtásának módja:  

Az ajánlatokat írásban és zártan, a 16.1. pontban meghatározott címre közvetlenül vagy 

postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat 

az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére 

az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

17. 
Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven 

is benyújtható-e ajánlat: 

 Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.  

Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az 

idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti 

hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős 

fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, 

hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás 

tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást 

vizsgálja 

18. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  

 18.1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016. 09. 26-án 11:00 óra 

18.2. Az ajánlatok felbontásának helye:   

Márkus és társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 64., tárgyaló 

18.3. az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 

68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 

19.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
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Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a 

nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az 

ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy ezen ajánlattevő 

ajánlati kötöttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától 

számított 60 nappal meghosszabbodik. 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

 Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

 
A főnyomó vezetékek kivitelezéshez a Soproni Vízmű Zrt. által korábban beszerzett 

passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csöveket és idomokat kell használni. A 

rendelkezésre álló – az ajánlatkérő által ingyenesen biztosított - anyagok listáját a 

közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

Ezen túlmenően szükségessé váló passzív bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csöveket és 

idomokat a nyertes ajánlattevőnek a meglévő csövekkel és idomokkal azonos 

minőségben, az átadott anyagok gyártójától kell beszerezni. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok:   

 Nem releváns 

23.  Egyéb követelmények és információk 

 23.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 71. §-a szerint biztosítja. Az 

ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 

és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

23.2 Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton zárt csomagolásban kell benyújtania 

ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként 

sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott - példányban, valamint egy - a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD). 

Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: 

*.pdf. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. 

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek 

szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az 

általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Az elektronikus példány és a 

papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A formai 

előírások részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

23.3. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők 

figyelmét a Kbt. 25. §-ában foglaltakra. 
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23.4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) 

bekezdés szerinti adatokat.  

23.5. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia 

kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozatát az eljárást 

megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

23.6. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek (közös 

ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

23.7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ 

(6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén 

is kifejezetten meg kell tenni. 

23.8. Az ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 

érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró 

cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti 

aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, 

akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen 

aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. 

23.9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő 

vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a gazdasági szereplő 

vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erről 

nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlatba csatolni.  

23.10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az 

ajánlatkérő azonban előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati 

nyilatkozat) eredeti aláírt példányban való benyújtását, továbbá az olyan nyilatkozat 

eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgál. 

23.11. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a 

Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. 

23.12. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő 

közösen is nyújthat be ajánlatot. A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében az eljárásban 

kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket 

jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági 
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szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult 

közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 

küldött eljárást megindító felhívást. 

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által 

kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a 

feladatmegosztás kérdéseiről, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumban előírtakat. 

A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell 

vállalniuk az ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben. 

23.13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlatevő(k) számára a szerződés teljesítése 

érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

23.14. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) a 

Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban történik. Az értesítés időpontja: ajánlati 

kötöttség időtartamán belül.  

23.15. A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban az írásbeli összegezés (Kbt. 79. 

§ (2) bekezdés) megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli 

összegezés átadását, illetve megküldését követő 60 napon belül.  

23.16. Szerződéskötés: A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést 

az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során 

a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, ha őt az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel 

a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

23.17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli.  

23.18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 

átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján (műszaki 

átadás-átvétel napja) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 

Bank nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) 

által, a teljesítés napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra 

a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 

összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 

dokumentum mögé kell csatolni, vagy az átszámításnál figyelembe vett értékeket, a 

vonatkozó dokumentum, formanyomtatvány megfelelő sorában föl kell töltetni.  

Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 

megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 

átszámítást tartalmazó iratot becsatolni vagy az átszámításánál figyelembe vett értékeket 

feltüntetni. 

23.19. Az ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján 

felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés 
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teljesítésére pénzügyi és gazdasági (P/1, P/2), valamint műszaki, illetve szakmai 

alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását (M/1, M/2) – a 28. § (3) bekezdése 

alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban határozta meg. 

23.20. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 

valamennyi határidőt érintően a magyarországi helyi idő az irányadó. 

23.21. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolni kell a közbeszerzési 

dokumentumban előírtak szerint elkészített szakmai ajánlatát. Ennek részeként be kell 

nyújtani az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést tételes árazott 

költségvetés formájában. (Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó 

árazott költségvetést nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat 

elektronikus másolata tartalmazza az árazott költségvetéseket szerkeszthető (excel) 

formában is.) 

23.22. Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

nyújt nemzeti elbánást. 

23.23. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti 

titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai 

szerint. 

23.24. Az ajánlattevő a Kbt. 138. §-a alapján felhívja a figyelmet, hogy a szerződést a 

közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen 

ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A teljesítésben kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozók vehetnek részt. Az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 

meghatározott mértékeket. 

23.25. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevő 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy 

az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. 

§ (3) bekezdés)  

23.26. Szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke:  

- Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglalt teljesítési határidő 

késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes 

nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A 

késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a lehet, 

mely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani vagy a szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni 

kártérítési kötelezettség nélkül. 

- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a 

nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási 
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kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, melynek mértéke a nettó 

ellenszolgáltatás 15 %-a.  

- Jótállási kötelezettség: Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam, 

amely nem lehet kevesebb 12 hónapnál, mert ez esetben az ajánlatkérő az ajánlatot 

érvénytelennek nyilvánítja. A szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű 

jótállást kell vállalni, és ennek időtartamát kell megadni. 

 

- A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A 

teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a vállalkozási szerződés 

hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. (6) bekezdésben 

meghatározott módon. 

 

- A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. 

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási 

kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. (6) 

bekezdésben meghatározott módon. 

 

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az 

ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési 

dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

23.27. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 

ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára teljes körű – All Risks típusú - építési-szerelési felelősségbiztosítást kell 

kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes 

időtartamára vonatkozóan legalább 40 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény 

értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket 

a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

23.28. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a későbbiekben szükség 

esetén a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési 

beruházásra. Ajánlatkérő ezt a körülményt a becsült érték meghatározása során 

figyelembe vette. Lehetséges további építési beruházások tárgya és a beszerzés feltételei 

meghatározása: lehetséges építési beruházások tárgya ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy 

rekonstrukciója, melynek beszerzési (alkalmassági, szerződéses) feltételei azonosak a 

jelen közbeszerzési eljárás feltételeivel, és egyben arányosak az új beszerzés becsült 

értékével, mennyiségével. 

23.27. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, és a 307/2015. 

(X. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

20.  Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. szeptember 6. 
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