
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

15-8/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-i rendkívüli zárt 

üléséről. 

 

Napirend: „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése című KMOP-

3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 

Z-197/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-

2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

2. Az ajánlati felhívás közzétételével kapcsolatos feladatokat az ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezet, a Kár-Mentor Bt. közreműködésével végre kell hajtani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. június 07. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
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Z-197/2011.(VI.06.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

  
  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.  

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  

  

  

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  
   

  

Építési beruházás [x]  

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód______________________________________ 

Szolgáltatási 

koncesszió 
[ ]  

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Abony Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Kossuth tér 1.  

Város/Község  
Abony  

Postai irányítószám: 
2740  

Ország: 
Magyrország  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit  

Telefon: 
53/361-571  

E-mail: 
abony@abony.hu  

Fax: 
53/360-010  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL): 

  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
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  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
  

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  
Egyéb [ ]  

Egyéb (nevezze meg):  

  

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális vdelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédele  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (nevezze meg): helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV.Tv. szerinti tevékenység  

[ ] Egészségügy   

  
 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
  

[ ] Víz  

[Kbt. 163 § (1) bek. a) pnt]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
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[ ] Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 

[x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Vállalkozói szerződés „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”, 

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvalósítása 

tárgyában. 

 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [X] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[X] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

   

[ ] Szolgáltatási koncesszió  
 

A teljesítés helye: 

 
2740 Abony Város közigazgatási határain 

belül 

 

NUTS-kód HU102 

A teljesítés helye  

 NUTS-kód 

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma VAGY, adott esetben, maxiális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ekben: vagyhónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 

pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Vállalkozói szerződés „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”, 

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvaósítása 

tárgyában. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 

 

 

További: 

 

 

 

45240000-1 

 

 

45247112-8  

 

29122000-0   

 

  

 

 

(Vízi létesítmények építése) 

 

 

(Vízelvezető csatorna építése) 

 

(Szivattyú) 

 

 
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a 

B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

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

egy részre [ ]  egyvagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

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

 

I. ütem A belvíztározó, az átemelő és nyomóvezeték építése 

 

A tervezett belvíztározó adatai 

Területe:  1,75 ha 

Fenékszintje:  87,00 mBf. 
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Rézsühajlás:  1:3 

Hossza 450 m, szélessége 40-50 m. 

Tervezett üzemvízszintje:   88,30 mBf. 

Tervezett árvízszintje:   88,60 mBf.  (max. vízszint)  

Víztározótérfogata:  23.000 m
3
   (üzemvízszintnél) 

Árvízi tározótérfogata:  5.300 m
3
  (Max vízszint- üzemvízszint között) 

A tározó egy jelenleg náddal sűrűn benőtt természetes mélyvonulat, mely magas 

szervesanyagtartalmú, iszapos anyaggal van a fenekén részben feltöltődve. A kitermelés 

során a kitermelt anyagot elsőként a tározó partján ki kell szárítani, és csak kiszáradás után 

kerülhet beépítésre a tározó két partján tervezett terepfeltöltésbe. Ide az alacsony 

szervesanyagtartalmú kötöttebb talajokat kell beépíteni, a többi talaj (kb.5000 m3)  

elszállításra kerül a város területén belül.    

A tóból kitermelésre tervezett földmennyiség: 13.500 m
3 

(8.400 m
3
) a tározó partján kerül beépítésre 50-100 m-en belüli mozgatással. Részben 

pedig (5.100 m
3
) elszállításra kerül a város által feltöltésre kijelölt területekre, (3-4 km) 

 

Átemelő és nyomóvezeték 

A tervezett átemelő a belvíztározó K-i oldalán épül, az átemelő 2,60 m-es előregyártott 

vb. elemek lesüllyesztésével épülő MOBA aknás átemelő, 2,0 m-es vb. 

szerelvényaknával. 

Az akna fedlapszintje 90,50 mBf., gépszintje 86,40 mBf., alapozási síkja 84,90 mBf.  

Az aknába a tározóból a vízbevezetés 60 cm-es betoncsövekkel történik.    

A beépítésre kerülő elektromos automata üzemű CP kialakítású szivattyúk adatai: 

     Q = 100 l/s    (2 db szivattyúval Q = 200 l/s)  

     H = 18 m 

     Nyomócsonk átmérője:  NA200 

 

A két szivattyú D150 KPE felszálló csővel épül.   KPE D150 Qidomok után  D150 KPE 

csővel  keresztezi az aknát, és a szerelvényaknában NA150 visszacsapószelep, E tolózár és 

gumikom-penzátorok beépítése után egy NA150/300 egyedi Y idommal és karimás-tokos 

idommal csatlakozik a D300 KPE nyomócsőhöz. 

Az átemelő nyomóvezetéke KPE D315 csőből épül, hossza 410 m, a nyomóvezeték egy 

KGPVC D315 méretű gravitációs csővezetékbe csatlakozik be, mely 478 m hosszú. 

 

 

II. ütem Csatornaépítések 

 

K1 csatorna  (külterületi elvezetőcsatorna) 

Hossza: 4.015 m 

Vízszállítása: 1.500 l/s  (távlati igényeknek megfelelően) 

Fenékesése: 0,25 - 2,7  ‰ 

Fenékszélessége:  1,0 m 

Rézsűhajlása:  1:1,5 

Befogadója:  Málé-ér  1+965 szelv.  

Csatornaépítéshez kitermelt föld:  28.179 m
3 

A kitermelt föld a csatorna melletti földútba kerül beépítésre, a földúton egy 8 m széles 

kiemelt útpálya elkészítésével.  

 

A talajmechanikai és a talajadatok figyelembe vételével az építés során víztelenítésre szükség lesz, 

ennek módját a talajmechanikai szakvédelem és a költségvetés tartalmazza. 
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A részletes megvalósítandó feladatokat a dokumentáció „Műszaki specifikáció” része 

tartalmazza.   

 

Az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad, figyelemmel a Kbt. 58. §. (7) 

bekezdésében foglaltakra. „Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg 

oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon 

indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés 

tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.” 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  

hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (év/hó/nap)  

ÉS/VAGY 

befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)  
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 

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

 

1. Késedelmi kötbér: minimum 200.000 Ft/nap (értékelési részszempont), maximum 30 napig. 

2. Jóteljesítési biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatási ár 5%-a. 

3. Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 20%-a. 

4. Meghiúsulási kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a. 

5. Jótállás az építményekre és a gépészeti berendezésre minimum 24 hónap (értékelési 

részszempont) 

A biztosítékok teljesítésére a Kbt. 53/A § (6) bekezdés a) pontja alapján van lehetőség. 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF.  

A fizetési ütemezés az alábbiak szerint történik: 

1. részszámla: A belvíztározó elkészültével, 

2. részszámla: Átemelő és nyomóvezeték (410 m) elkészültével, 

3. részszámla: Rekreációs munkálatok elkészültével, 

4. végszámla: K1 csatorna elkészültével. 

A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújtható be azzal, 

hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a független Mérnök által aláírt 

teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.  

A kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint, átutalással történik. 

Egyéb irányadó jogszabályok: 

a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet; 

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §; 

c) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének   

    b) pontja. 

d) a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet 

Az ajánlatba Ajánlattevőnek  Pénzügyi és Műszaki Ütemterv tervezetet kell csatolni.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben)  

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem írja elő gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel 

esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy megállapodás tervezetet, 

amely minimálisan tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés időszakára vonatkozó, teljes jogkörű 

közös képviselő megnevezését, meghatalmazását; a tagok egyetemleges felelősségvállalását a 

munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért; valamint a tagok várható munka- és 

feladat megosztását. Amennyiben közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési eljárásban, 

mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az Ajánlatkérővel. 

(A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként 

megkötött szerződések Kbt. 303. §-a szerinti módosításával és 304. §-a szerinti teljesítésével 

kapcsolatos egyes kérdésekről. (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.)) 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 

igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

   

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy 

erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, a Kbt. 61. § (1) 

bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire 

nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) valamint Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 

fennállnak. 
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A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, 

valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek 

nyilatkoznia kell.  

II.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

 

 Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója csatolja: 

 

P/1.) Csatolja az összes (meglévő vagy 

megszüntetett) jelen hirdetmény feladásának 

napjánál nem régebbi keltezésű, számlavezető 

pénzintézetétől származó nyilatkozatot a 30 

napon túli sorban állásról e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónapra vonatkozóan. 

Amennyiben Ajánlattevő vagy a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó e hirdetmény 

feladását megelőző 24 hónapban megszüntetett 

számlákat, úgy ebben az esetben a 

megszüntetett számlákról szóló igazolást is 

csatolni kell az ajánlathoz, ezen igazolás lehet 

30 napnál régebbi, amennyiben a számla 

megszüntetését követően került kiállításra. 

 

 

P/2.) az elmúlt kettő lezárt üzleti évre 

vonatkozó (2009., 2010,) számviteli törvény 

szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet 

nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a 

beszámolót a hatályos jogszabályok szerint 

könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) a Kbt. 66. 

§ (1) bek. b) pontjában foglaltaknak 

megfelelően. 

 

 

P/3.) a Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerint jelen 

hirdetmény feladását megelőző utolsó három 

lezárt üzleti év (2008, 2009., 2010.) teljes-, és a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő nettó 

árbevételéről szóló nyilatkozatát. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

 

Alkalmas az Ajánlattevő, illetve a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

  

P/1.) ha számlavezető pénzintézettől származó 

nyilatkozat szerint e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónapban (meglévő vagy 

megszüntetett) számláján 30 napon túli sorban 

állás nem fordult elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/2.) ha az elmúlt kettő lezárt üzleti évre 

vonatkozó (2009., 2010.), számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az 

ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga 

előírja közzétételét) szerint, mérleg szerinti 

eredménye nem volt negatív, vagy a 

könyvvizsgáló korlátozó záradékkal azt nem 

látta el. 

 

 

P/3.) ha jelen hirdetmény feladását megelőző 

utolsó három lezárt üzleti év (2008, 2009., 

2010.) mindegyikében rendelkezik legalább 

nettó 100.000.000.- Ft-ot elérő teljes 

árbevétellel és jelen hirdetmény feladását 

megelőző utolsó három lezárt üzleti évben 

(2008, 2009., 2010.) teljesített közbeszerzés 
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tárgyából (földárok, burkolt árok-, és áteresz 

építést is tartalmazó vízépítés, vagy 

belvíztározó építést) származó általános 

forgalmi adó nélkül számított árbevételének 

átlaga eléri a 80.000.000.- Ft összeget. 

 

A pénzügyi-gazdasági alkalmassági 

feltételeknek ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a fenti 

P/1-P/2 pontok tekintetében külön-külön, a P/3 

pont szerinti alkalmassági követelménynek 

ajánlattevő és a Kbt. 71.§(1) b) - d) pontjában 

szereplő szervezet együttesen is 

megfelelhetnek.  

Az alkalmassági feltételek igazolásánál 

figyelemmel kell lenni a Kbt. 4. § 3/E pontban 

meghatározottakra 

  

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak 

csatolnia kell: 

 

 

 

 

 

M/1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) 

pontjában foglaltak alapján: 

- az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 

hónap legjelentősebb építési beruházásainak 

ismertetése, mely beruházások teljesítésére 

vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében 

meghatározott igazolást kell csatolni az alábbi 

tartalommal: 

- a referenciamunka tárgya, rövid bemutatása 

- az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 

- a teljesítés ideje és helye 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

alkalmas, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója 

együttesen rendelkeznek:  
 

 

M/1.) A) ha az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 60 hónapban rendelkezik egy 

szerződés keretén belül legalább 1 db - 

eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult, 

minimum nettó 80.000.000.-Ft értékű földárok-, 

burkolt árok- és áteresz építést is tartalmazó 

vízépítési referencia munkával 

 

M/1.) B) ha az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 60 hónapban rendelkezik egy 

szerződés keretén belül legalább 1 db - 

eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult - 

legalább, 23.000.000 m3 térfogatú,  

belvíztározó építését tartalmazó referenciával  

 

M/1.) C) ha az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 60 hónapban rendelkezik egy 

szerződés keretén belül legalább 1 db - 

eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult -  
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M/2.) A Kbt. 67.§ (2) e) pontja alapján a 

teljesítésben részt vevő szakemberek 

létszámadatairól végzettség, illetve képzettség 

szerinti bontásban a végzettséget, képzettséget 

igazoló okirat egyszerű másolatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/3.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetve műszaki 

felszereltség leírásával (darabszám, műszaki 

paraméterek). 

 

 

 

Amennyiben az ajánlattevő a 

minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) 

bekezdése alapján más szervezet(ek) 

erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés 

igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés szerinti 

igazolások eredeti vagy másolati példányát is 

csatolni kell a Kbt. 4. § 3/E pontja 

figyelembevételével. 

 

 

minimum 2500m
2
 területű  térburkolat építési  

referenciával. 

 

M/2.) ha rendelkezik a Kbt. 67. § (2) e) pontjára 

figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberei közt  

- legalább 1 fő, 5 éves, végzettségének 

megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, 

vízügyi felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 

rendelkezik MV-VZ/A felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal. 

- legalább 1 fő, 5 éves, végzettségének 

megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, 

felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 

rendelkezik MV-ÉP/ÉV jogosultsággal. 

 A szakmai alkalmasságot 1 fővel is igazolhatja. 

 

 

M/3.) ha rendelkezik az alábbi eszközökkel: 

-1 db kotrógép, legalább 1 m3-es kanállal 

-1 db földgyalu 

-2 db 10 tonnás tehergépkocsi 

-1 db 10 tonnás vibrációs henger 

-1 db vonóvedres kotró 

-1 db mocsárjáró vagy úszókotró 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK  
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 

igen [ ] nem [x]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

    

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

  Részszempont Súlyszám 

 Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft) 60 

 
Késedelmi kötbér (Ft/nap) (minimum 200.000.-Ft, a 600.000.-Ft és az ennél 

magasabb összegű ajánlatot ajánlatkérő a legmagasabb összegű pontszámmal értékeli) 15 

 

Vállalt jótállás időtartam az építményekre és a gépészeti berendezésre (a 

szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban (csak egész hónapszám lehet, 

min. 24 hónap, a 60 hónap és az ennél több hónapot tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a 

legmagasabb összegű pontszámmal értékeli) 15 

 Vállalt teljesítési idő az I. ütem esetén (egész napokban megadva) 10 
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  
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Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

 

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

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

  

  
 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

Az összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank ZRt, Szolnok 12050002-

00115643-00100001 számú számlájára „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-

elvezetése és gyűjtése” megjelöléssel, vagy készpénzbefizetéssel KÁR-MENTOR Bt. 

házipénztárába, a Szolnok, Arany János út 20. szám alatti irodájában.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

HU  

Egyéb:  
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IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 70 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2011/06/27(év/hó/nap) Időpont: 11:00  

Helyszín : Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

I. emelet tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. 

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS?  

igen [x ] nem []  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 

hivatkozási alapot:  

 

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

magyarországi operatív program. 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart, az összegezés 

megküldésének időpontja várhatóan 2011.július 08. figyelemmel arra, hogy az eljárás 

eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül meg 

kell küldeni ajánlattevőknek.  

 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

 

2011. július 18-án 11:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ( 

2740 Abony, Kossuth tér 1. ) I. em. polgármesteri iroda  

 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 

első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

----- 

 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 

(adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  
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V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 

esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie. A dokumentáció átvehető a vételár 

kifizetését igazoló pénzintézeti igazolás átadása ellenében, a felhívás közzétételének napjától az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. irodájában, Szolnok, Arany János út 20. szám alatt, 

munkanap 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-11:00 óráig, 

előzetes telefonos egyeztetést követően. A dokumentáció beszerezhető a Kbt. 54.§(8) szerint is.  

 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 

az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa:  

70-90 pont  

 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot: 

Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a IV.2.1.) 

pont szerinti résszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám 

részszempontonként: 70-90 pont. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb ajánlati érték kap 90 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlati érték kap 70 pontot. A 

többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 70-90 pont között lineáris arányosítással kerül 

kiszámításra. Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott 

súlyszámokkal megszorzásra.  

 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

 

 

V.7) Egyéb információk: 

 

1) Formai előírások: Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlat 

formai követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. 

Az ajánlatban - a dokumentáció mellékletét képező minta szerinti - felolvasólapot kell elhelyezni, 

ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. Az ajánlatot zárt borítékban kell 

benyújtani, a borítékon "AJÁNLAT - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú „ABONY 

VÁROS ÉSZAKKELETI RÉSZÉNEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE ÉS GYŰJTÉSE” 
illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. 

 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 70. § (2) bekezdéséről, 71. § (1) 

bekezdés a), b), c) és d) pontjaira, 63. § (3) bekezdésére, valamint ajánlattevő a Kbt. 55. § (3)-(4) 

bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát ajánlatához csatolni. 

Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét 

a Kbt. 73 §. (1) bekezdésére. 

 

3) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
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alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem 

régebbi keltezésű cégmásolatát, a hirdetmény feladását megelőző 24 hónapban esetlegesen 

megszüntetett bankszámlaszámok ellenőrzése céljából. 

- ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatot aláíró, illetve az erőforrást nyújtó 

szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját 

eredetiben vagy egyszerű másolati példányban. 

- amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül 

benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

 

4) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 

nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 

nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű 

dokumentumon kívül a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű vagy az Ajánlattevő 

által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az 

olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, 

hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az 

Ajánlattevő a felelős. 

 

5) Ajánlatkérő közös Ajánlattevők részére külön felhívja a figyelmet a Kbt. 305. § (3) c) pontjában 

foglaltakra illetve a „A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzési eljárások 

eredményeként megkötött szerződések Kbt. 303. §-a szerinti módosításával és 304. §-a szerinti 

teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről ((KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.”- 

számában foglaltakra, mely szerint „ A hivatkozott előírás kimondja , hogy eredményes 

közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell megkötni. Ez a szabály 

egyúttal azt is magában foglalja, hogy ha közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési 

eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az ajánlatkérővel. Ezt támasztja alá az is, 

hogy a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint minden közös ajánlattevő önállóan számláz az ajánlatkérő 

felé, számla kiállítására az ajánlatkérő felé pedig csak az jogosult, aki vele szerződést kötött.” 

 

6) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint ajánlati biztosíték 

nyújtásához köti. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesíthető.  

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma ERSTE Bank Zrt. 11993609-06147486-10000104 . Az 

ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, 

hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének 

tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki 

terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy másolati példányának, vagy 

bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó 

– kötelezvény eredeti vagy másolati példányának csatolása útján kell igazolni. 

 

7) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése alapján, hogy a 

teljesítési és jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (3) bekezdés szerinti határidőre az Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátja. 

 

8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. § (2) bekezdésében 

meghatározott körben biztosítja. 

 

9) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési eljárást, ajánlattevők 

figyelmét pedig felhívja a Kbt. 48. § (4) bekezdésében, illetve a 92 § c) pontjában foglaltakra. 

Ajánlatkérő KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számon szerződést kötött az „Abony Város 
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északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” tárgyában, a Regionális Fejlesztési 

Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22), mint támogató (továbbiakban: 

Támogató)-val. Az aláírt támogatási szerződés alapján elszámolható költségek:  belvíztározó, az 

átemelő és nyomóvezeték építése valamint csatornaépítések munkálatai nettó 78.000.000,- Ft, ez 

az összeg nem tartalmazza a pályázaton felül megvalósuló a dokumentáció szerinti 

többletberuházást. 

 

10) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 

 

11) A II. ütem tekintetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolt nyilatkozatban kell vállalnia, hogy 

az építési munkálatok kivitelezése során az érintett útszakaszokon a folyamatos gyalogos, valamint 

a közúti közlekedés működését biztosítja. 

 

12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 

referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott 

összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 

kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 

megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást 

tartalmazó iratot becsatolni. 

 

13) Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a Kbt. 306.§ (2) szerint írja elő a kivitelezés 

teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati dokumentációban 

részletezettek szerint. 

 

14) Az Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg, 

amennyiben az ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is 

meghatározta az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. [Kbt.91.§ (2) 

bekezdés.] 

 

15) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

 

16) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a 

munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és balesetvédelmi-, valamint 

tűzvédelmi előírások betartásáról. 

 

17) Az ajánlatok munkanapokon 9 – 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 9 – 10.00 óra között 

nyújtható be, az ajánlattételi felhívás IV.3.7. pontjában megadott címen. 

 

18.) A kivitelezés megkezdéséhez szükséges közműkezelői és egyéb hatósági engedélyek, 

jóváhagyások beszerzése az ajánlattevő feladatát képezi. A megvalósulási tervdokumentációnak 

tartalmaznia kell minden olyan jegyzőkönyvet, bizonylatot, engedélyt és egyéb dokumentumot az 

ajánlattevő érdekkörén belül, ami a műszaki átadás-átvétel eljáráshoz, a használatba vételi 

engedély beszerzéséhez szükséges.  

A tervre a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

562-6/2010 számmal adta meg a vízjogi létesítési engedélyt. 

 

19.) Az Önkormányzatnak jogerős határozati kötelezettsége az I. ütem 2011. szeptember 30-ra 

történő megvalósítása, ezért annak a megvalósításának rész határideje 2011. szeptember 30.  
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20.) A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban a meghatározott 

szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás 

esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. 

A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását 

szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 

 

21.) Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó 

kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 

22.) Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában valamely, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások - a közbeszerzési eljárás 

nyelvén rendelkezésre álló-, elektronikus, hatósági vagy közhiteles ingyenesen hozzáférhető 

nyilvántartással kíván eleget tenni, úgy ajánlattevőnek ajánlatában hivatkozzon az adott 

nyilvántartás elektronikus elérhetőségének (pl. honlap) megjelölésével. 

 

23.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a 

környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett 

hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció kizárólag elektronikus úton 

történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, 

nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra. 

 

24.) Az M/2.) pontban meghatározott teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az ajánlathoz 

csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a 

szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik 

és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés 

teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 

 

25.) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 

idő szerint értendő. 

 

26.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 

27.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen 

kiértékelhető körülményt figyelembe vett, nyilatkozzon továbbá, hogy tudomással bír arról, hogy a 

szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan 

hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 

  

  
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/06/07(év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

Internetcím (URL):  

   

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

Internetcím (URL):  

  

 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY Kezdés (év/hó/nap) 

ÉS/VAGY  

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

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

------------- 

  

  

 


