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LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésről szóló 

2003. évi CXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A 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. 
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 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 
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Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. április 01. 

 

Farkasné Fazekas Mária 
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Z-84/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

 

 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 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 
 
 

 

 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: Abony Város Önkormányzata 

 

Postai cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Város/Község: Abony 

 

Postai 2740 

irányítószám:                     

Ország: Magyar 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Telefon: 

53 – 360 - 135 

E-mail: polgarmester@abony.hu Fax: 53 – 360 - 010 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

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

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:  

  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  

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

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

  Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek 
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) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

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

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

 

 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEOP - 1.3.0./2F/09 – 2009/007 KÓDSZÁMÚ 

ABONY VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG - JAVÍTÁSI ÉS IVÓVÍZHÁLÓZAT 

REKONSTRUKCIÓS PROGRAMJA FIDIC (SÁRGA) SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

SZERINTI TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSE 
 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 



 

 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                           X b) Árubeszerzés                            

 

c) Szolgáltatás                          

 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

Építési koncesszió 

 

X 

 

 

 

 

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 

Abony 0160/4, 0161/2, 0164/10 hrsz.-ú 

területek és belterületi utcák 

NUTS-kód                  HU 102 

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) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ••• 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

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

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

                                                                                           

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

                                                                                 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés a KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz 

minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak, FIDIC (sárga) szerződéses feltételek 

szerinti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  



 

 

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45.25.21.26-7 

••••-•  ••••-• 

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45.23.24.30-5 

45.23.21.51-5 

45.22.30.00-6 

45.23.11.12-3 

71.32.00.00-7 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

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

szükség szerint több példány használható)                                                     igen      nem  

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

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                       

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                    igen     nem X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

 

I Rész esetén: 

Abony város meglévő Vízmű telep területén 3000 m3/nap (ezen belül min. 150 m
3
/óra) kapacitású ivóvíz minőség javító 

vízkezelés megvalósítása - engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel. 

 

A benyújtott KEOP pályázat elsődlegesen az arzén-tartalom határérték alá történő csökkentését célozza. Az arzéntartalmon 

túlmenően az ivóvíz paraméterei közül az ammónium, permanganát index is kifogásolható. 

 

Vállalkozó feladata az arzén-tartalom, továbbá kifogásolt vízminőségi paraméterek tekintetében a 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet, ill. a módosító rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása.  

 

Vállalkozó feladatát képezi továbbá az ajánlott vízkezelési technológia esetleges melléktermékeként jelentkező szennyező 

paraméterek eltávolítása (pl. THM, AOX). 

 

A technológia megajánlásánál a nyers víz vízminőségi paramétereinél az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- Arzén-tartalom: max. 30 g/l (Jelenlegi átlag: 12-18 g/l) 

- Ammónium: max. 5 mg/l (Jelenlegi átlag: 1-3 m/l) 

- Permanganát index (KOIps): max. 10 mg/l (Jelenlegi átlag: 5-8 mg/l) 

 

A nyers ivóvíz metán-tartalma jellemzően 5-12 l/Nm
3
 (lásd: 12/1997. KHVM rendelet). 

 

 

 

    A nyers ivóvíz egyéb jellemző paraméterei: 

 

- pH: 8,2-8,5 

- Vas: 20-140 g/l 

- Mangán: <10 g/l 

- Nátrium: 159-187 mg/l 

- Keménység CaO: 16-34 mg/l 

- Vezetőképesség: 643-758 s/cm 

- Hőmérséklet: 25-26 °C 

- Ortofoszfát: 0,8-1,5 mg/l 



 

 

- Kálium: 0,7-1,0 mg/l 

- Magnézium: 5-10 mg/l 

- Nitrit: <0,2 mg/l 

- Nitrát: <1 mg/l 

- Klorid: 6 mg/l 

- Szulfát: 7-12 mg/l 

- Karbonát: 3-24 mg/l 

- Hidrokarbonát: 440-590 mg/l 

- M-lúgosság: 8-9,6 mmol/l 

- Összes cianid: 5-6 g/l 

 

Vállalkozó feladatát képezi a technológiát megelőző vízkivételi szivattyúk rendszerbe illesztése, a szükséges szerelési, 

energiaellátási, irányítástechnikai munkarészekkel együtt. 

A feladat részét képezi az ivóvíz kezelési technológia építési, gépészeti, energiaellátási, műszerezési, folyamatirányítási 

munkáin túlmenően a technológiához kapcsolódó magasépítési, mélyépítési és egyéb feladatok elvégzése, továbbá a 

vízkezelési technológia kiépítése után 6 hónap időtartamú próbaüzem lefolytatása. 

 

Az ivóvízkezelési technológia kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy a megvalósítás időtartama alatt a folyamatos 

vízszolgáltatást biztosítani kell úgy, hogy a szolgáltatott víz minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz minőségi 

paramétereknél. 

 

II. Rész esetén 

 

a.) a város belterületén csőhálózat tisztítása 39.965m-en 80-200 mm átmérőjű, döntően (85%-ban) azbesztcement anyagú 

hálózaton.  

 

b.) a város belterületén (a dokumentációban részletezett utcák tekintetében) legalább 3145 m vezeték felújítása a DN 100-

as, valamint 110 m DN 200-as azbesztcement anyagú vezetéken átépítéssel (KPE), az ingatlan bekötések (137db) valamint 

a vezetéken lévő szerelvények, idomok felújításával együtt. A kötelezően elvégzendő munkálaton felül, ajánlattevő 

döntésétől függően vállalható még( értékelési résszempont): 1109m DN 125-ös, 361 m DN 160-as,  95 m DN 200-as, 

valamint 395 m DN 315-ös azbesztcement anyagú vezetéken, átépítéssel (KPE) Az ajánlati dokumentációban részletezett, 

utca hossz és a hozzátartozó átmérő alapján.  

A tisztítandó és a rekonstrukcióval érintett hálózaton csatlakozási átfedések találhatók 

 

A már átépített ingatlan bekötésekről nyilvántartási adat nem áll rendelkezésre. A rekonstrukció előterve (2005. évben 

készített engedélyes terve) az Ajánlatkérőnél rendelkezésre áll, amelyet előzetes egyeztetés alapján Ajánlattevők 

megtekinthetnek. 

A beazonosításhoz szükséges utcajegyzéket és egyéb jellemzőket a dokumentáció tartalmazza. Vállalkozó feladata: a 

hálózati rekonstrukció elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése a járulékos tervdokumentációkkal együtt (pld. 

forgalomtechnika).  

Előteljesítésre Ajánlatkérő lehetőséget biztosít.  Mosatási munkálatok 2012. január 01. előtt nem kezdhetők meg.  

 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

                                                                                                

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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

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

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 

feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••     vagy    napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva) 

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



 

 

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

VAGY:  kezdés           ••••/  ••/••     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       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) 

 

Késedelmi kötbér (minimum 200.000.-Ft/nap), teljesítési biztosíték az I. rész esetén (12.000.000.-Ft ), II. rész esetén ( 

3.200.000.-Ft),  jóteljesítési biztosíték a megajánlott időszakra az I. rész esetére (min 24 hónap, mértéke 6.000.000.-Ft), és 

II. rész b. esetén (min 24 hónap, mértéke 3.200.000.-Ft),  valamint az I. rész esetén a Ptk. 305.§ szerinti hibás teljesítési 

kötbér (amennyiben a megajánlott ivóvíz kezelési technológia üzemeltetési költséget, a tényleges üzemeltetési költség 10 

% mértéken túlmenően meghaladja, úgy a költség különbözet tízszeres szorzóval számított összegének fedezete 24 hónap 

időtartamra). 

 

 

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

A beszerzést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió és az Ajánlatkérő 

együttesen finanszírozza. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint 

(HUF). Fizetési ütemezés mind két rész esetén: a teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla teljesítésarányosan, 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) bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 

(rész)teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Támogatási Szerződés, a 2007-2013. programozási időszakban 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek együttes rendelet szabályai szerint. 

(Ajánlatkérő részletekben történő fizetésben kíván megállapodni, ezért különösen felhívjuk a Kbt. 305. § (5) bekezdésében 

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

foglaltakra. A számlák kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése) 

 

Az I. rész tekintetében a  teljes ellenérték kifizetésre kerül a komplex Próbaüzem lezárását követően benyújtásra kerülő 

végszámlával bezárólag. A végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár (a „Szerződés Elfogadott 

Végösszege”) 10%-a.  

A hiba bejelentési (Jótállási) időszakban az ajánlattevő garanciális kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség 

szerinti, rendelkezésre állást biztosítani. Ennek biztosítékaként, a jótállási (jó teljesítési) biztosíték érvényességét, az 

időszak tervezett lezárását követő 30. napig biztosítania kell az ajánlattevőnek. 

A II. rész tekintetében a végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár (a „Szerződés Elfogadott Végösszege”) 

25%-a.  

A benyújtásra kerülő végszámlák nagyságának összegéről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 

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.  

 

A műszaki és pénzügyi ütemtervet a dokumentációban meghatározottak alapján a FIDIC  8.3 (műszaki ütemterv) és a 14.4 

(pénzügyi ütemezés) alcikkelyeiben meghatározottak szerint kell vállalkozónak készítenie, amelyet a mérnöknek jóvá kell 

hagynia. Az ajánlatba Ajánlattevőnek csak a Pénzügyi és Műszaki Ütemterv tervezetet és az organizációs tervet 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 X nem  

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 215/2010.(VII.9) Korm. rendelet, 1997. évi LXXVIII. törvény  

 

 

 

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. 

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. 

III.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.) a Kbt. 66. § (1) a) alapján fizetőképességet 

igazoló, összes (meglévő vagy megszüntetett) 

jelen hirdetmény feladásának napját megelőző, 30 

napnál nem régebbi keltezésű, számlavezető 

pénzintézetétől származó nyilatkozatot az alábbi 

tartalommal: 

- bankszámlaszámok 

- bankszámláját mióta vezeti 

- felhívás feladásától visszaszámított 24 hónap 

során volt-e a számláján 30 napot meghaladó 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmas az Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó  

P/1.) ha bármely pénzintézettől származó nyilatkozata 

alapján megállapítható, hogy e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónapban (meglévő vagy megszüntetett) 

számláján 30 napot meghaladó sorban állás nem fordult elő. 

 

P/2.) ha az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó (2008., 

2009.), számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója 

(ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét) szerint mérleg szerinti eredménye az előző 

kettő évben nem volt negatív, vagy a könyvvizsgáló 

korlátozó záradékkal azt nem látta el. 

P/3 /I. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV


 

 

sorban állás. 

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 

(2008., 2009,) 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 (2007, 2008., 2009.) teljes-, és a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő nettó 

árbevételéről szóló nyilatkozatát 

 

1. rész tekintetében 

ha jelen hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt 

üzleti év (2007, 2008., 2009.) mindegyikében rendelkezik 

legalább nettó 200.000.000.- HUF-ot elérő teljes 

árbevétellel és jelen hirdetmény feladását megelőző utolsó 

három lezárt üzleti évben (2007, 2008., 2009.) teljesített 

közbeszerzés tárgyából (ivóvíz kezelési technológia 

megvalósításából ) származó általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevételének átlaga eléri a 120.000.000.- HUF 

összeget. 

P/3/II  

2 rész tekintetében 

ha jelen hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt 

üzleti év (2007, 2008., 2009.) mindegyikében rendelkezik 

legalább nettó 100.000.000.- HUF-ot elérő teljes 

árbevétellel és jelen hirdetmény feladását megelőző utolsó 

három lezárt üzleti év (2007, 2008., 2009.) teljesített 

közbeszerzés tárgyából (ivóvíz vezeték rekonstrukció,  

ivóvíz vezeték tisztítás ) származó általános forgalmi adó 

nélkül számított árbevételének átlaga eléri a 70.000.000.- 

HUF 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: 

Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az 

erőforrást nyújtó szervezet 

 

 

M/1/I A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján nyilatkozat 

formájában ismertesse az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 60 hónap legjelentősebb beruházásait a Kbt. 68. § 

(2) bekezdésében meghatározott módon igazolva. 

 

 

 

 

 

M/1/II A Kbt. 67. § (3) a) pontja alapján nyilatkozat 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmas az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és 

az erőforrást nyújtó szervezet: 

 

M/1/I. 

1. rész tekintetében 

 ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 

60 hónapban eredményes műszaki átadás-átvétellel és 

sikeres próbaüzemmel lezárult  legalább 1 db 1000 m
3
/nap 

kapacitású arzén mentesítésre vonatkozó, referenciával, 

ahol a kezelt víz arzéntartalma 10 g/l alatti referenciával 

M/1/II.  

2. rész tekintetében 

A) ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 

hónapban az ajánlattevő rendelkezik egy szerződés keretén 

belül - eredményes műszaki átadás- átvétellel lezárult - 



 

 

formájában ismertesse az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 36 hónap legjelentősebb beruházásait a Kbt. 68. § 

(1) bekezdésében meghatározott módon igazolva az M/1/II 

2 rész A) pontjában 

 

M/1/II A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján nyilatkozat 

formájában ismertesse az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 60 hónap legjelentősebb beruházásait a Kbt. 68. § 

(2) bekezdésében meghatározott módon igazolva. 

M/1/II 2 rész B) pontjában 

 

M/2. A Kbt. 67. § (2) c) pontja alapján mutassa be az 

építési beruházás teljesítéséért közvetlenül felelős személyt 

(felelős műszaki vezető(k)), csatolják szakmai 

önéletrajzukat, amelyből egyértelműen kiderül a szakmai 

gyakorlat megléte, továbbá csatolják a végzettséget 

képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát. 

 

M/3. 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/4. A Kbt. 67. § (2) (b) pontja alapján nyilatkozat 

formájában ismertesse a teljesítés során rendelkezésre álló 

eszközöket, munkagépeket, berendezéseket illetőleg 

műszaki felszereltségeit, azok típusának, megnevezésének, 

műszaki paraméterének, darabszámának megadásával 

 

 

 

 

M/5.I.) Mutassa be a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 

tevékenységre (ivóvíz kezelő létesítmények megvalósítása) 

vonatkozó ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely 

nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási 

rendszer meglétét igazoló tanúsítvány eredeti vagy egyszerű 

másolati példányát, vagy a Kbt. 67.§ (2) bekezdés f) pontja 

szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek ismertetését. 

 

M/5.II.) Mutassa be a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 

tevékenységre (nyomvonalas vízi közmű építés) vonatkozó 

ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer 

meglétét igazoló tanúsítvány eredeti vagy egyszerű másolati 

példányát, vagy a Kbt. 67.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti 

környezetvédelmi intézkedéseinek ismertetését. 

 

 

 

összesen legalább 20 km hosszban elvégzett ivóvíz vezeték 

tisztítási referenciával 

 B) ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 

hónapban az ajánlattevő rendelkezik - eredményes műszaki 

átadás- átvétellel lezárult - összesen legalább 5 km 

hosszban elvégzett ivóvíz vezeték rekonstrukció 

referenciával 

 

M/2.I 

1. rész tekintetében 

A) ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) c)  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. 

B) ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) c)   

pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberei közt legalább 1 fő, 5 éves,   végzettségének 

megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú 

végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik MV-ÉP/A 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

 C.) ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) c) 

pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberei közt legalább 1 fő, 5 éves,  szakmai 

gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű tervezővel, 

aki rendelkezik VZ-T jogosultsággal.  

A szakmai alkalmasságot 1 fővel is igazolhatja. 

 

M/2.II. 

2. rész tekintetében 

A) ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2)  c) pontjára 

figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt 

legalább 1 fő, 5 éves,  végzettségének megfelelő szakmai 

gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű 

szakemberrel, aki rendelkezik MV-VZ/A felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal 

B.) ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2)  c) 

pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberei közt legalább 1 fő, 5 éves  végzettségének 

megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú 

végzettségű tervezővel, aki rendelkezik VZ-T 

jogosultsággal.  

A szakmai alkalmasságot 1 fővel is igazolhatja 

Amennyiben ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, 

ugyanazon szakemberek több rész esetében is megjelölésre 

kerülhetnek. 

 

M/3. I. 

1. rész tekintetében 

ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) e) pontjára 

figyelemmel , legalább alapfokú végzettségű: 



 

 

1 fő kőműves szakmunkással; 

1 fő vízvezeték szerelő szakmunkással; 

1 fő villanyszerelő szakmunkással; 

1 fő lakatos szakmunkással; 

M/3. II. 

2. rész tekintetében 

ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) e) pontjára 

figyelemmel , legalább alapfokú végzettségű: 

1 fő műanyaghegesztő szakmunkással 

1 fő vízvezeték szerelő szakmunkással; 

1 fő lakatos szakmunkással; 

Amennyiben ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, 

ugyanazon szakemberek több rész esetében is megjelölésre 

kerülhetnek. 

 

M/4. I. 

1. rész tekintetében 

ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) b) pontjára 

figyelemmel legalább: 

-1 db polietilén cső- és idomhegesztő berendezéssel,  

-1 db legalább 6t teherbírású billenős tehergépkocsival,  

M/4. II. 

2. rész tekintetében 

ha az ajánlattevő rendelkezik a Kbt. 67. § (2) b) pontjára 

figyelemmel legalább: 

-1 db polietilén cső- és idomhegesztő berendezéssel,  

-1 db legalább 6t teherbírású billenős tehergépkocsival,  

-1 db legalább 60 kW teljesítményű kotrógéppel, -1 db 

tömörítő eszközzel. 

Amennyiben ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, 

ugyanazon berendezések több rész esetében is megjelölésre 

kerülhetnek. 

 

M/5.I.  1. rész tekintetében Rendelkezik ISO 14001 vagy 

azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált, építési tevékenységi körre érvényes 

környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 67.§ (2) 

bekezdés f) pontja szerinti a fenti szabvány által előírtaknak 

mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek 

leírásával. 

M/5.II.  2. rész tekintetében Rendelkezik ISO 14001 vagy 

azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált, építési tevékenységi körre érvényes 

környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 67.§ (2) 

bekezdés f) pontja szerinti a fenti szabvány által előírtaknak 

mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek 

leírásával. 

 

 



 

 

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 

 

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                                

                                                                                                

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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

Tárgyalás nélküli X   

Tárgyalásos   

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

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X 

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1.Rész tekintetében 

1. Nettó ajánlati ár Ft 

2. Ivóvíz kezelési technológia 

üzemeltetési költség vállalási mértéke, a 

jótállás 24 hónap időtartamára, 2000 

m
3
/nap kitermelt vízmennyiségre 

vonatkoztatva ( nettó Ft/m
3
) 

3. Vállalt jótállás időtartam 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) 

Súlyszám 

 

45 

 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

Részszempont 

2.Rész tekintetében 

1. Nettó ajánlati ár Ft 

2. Kötelezően elvégzendő 

rekonstrukciós munkálaton felül vállalt 

felújítandó vezetékrendszer 

hosszúsága(m): 

3. Vállalt jótállás 

időtartam(rekonstrukciós 

munkálatokra) 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) 

Súlyszám 

 

45 

 

35 

 

 

 

 

15 

 

 



 

 

 

4. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 

(minimum 200 000.- Ft, 2 000 000.- Ft és 

az ennél magasabb összegű ajánlatot 

ajánlatkérő a legmagasabb összegű 

pontszámmal értékeli.) 
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4. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 

(minimum 200 000.- Ft, 2 000 000.- Ft 

és az ennél magasabb összegű ajánlatot 

ajánlatkérő a legmagasabb összegű 

pontszámmal értékeli.) 

 

 

 

5 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                            igen     nem X 

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  

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-25421/2010 (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010. 09. 09  

 

 

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2011. 05.02. (év/hó/nap )                                                 Időpont: 10:00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  

120 000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  átutalással a KÁR - MENTOR Bt. 12050002 – 00115643 – 00100001 Raiffeisen 

Bank Zrt. számlájára, „KEOP első rész”, „KEOP második rész”, vagy „KEOP mindkét rész” megjelöléssel. 

A dokumentáció ára mindkét részre vonatkozik. Csak egy rész megvásárlása esetén 80.000.-Ft. Az összegek az 

ÁFÁ-t nem tartalmazzák..  



 

 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2011.05. 02.  (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00 óra 

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

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                                    

Egyéb:                                                                                        

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

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  vagy napokban: •60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:  2011.05. 02.  (év/hó/nap)                                                            Időpont: 10:00 óra      

 

Helyszín : Abony Város Önkormányzata  2740 Abony, Kossuth tér 1. Díszterem 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. §. (2) bekezdésében foglaltak 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:  

KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és energia 

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: 2011.05.16.  

                                                 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Dátum:  2011. 05. 27.  (év/hó/nap)                                                            Időpont: 10:00 óra      

 

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  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható, közzé nem tehető. 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 eredeti vagy másolati példányának, 

vagy a bankszámla kivonat eredeti példányának vagy  másolati példányának 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 09:00-10:00 óráig, előzetes telefonos egyeztetést követően. A 

dokumentáció beszerezhető a Kbt. 54.§ (8) szerinti módon 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. 

1.rész: Ajánlatkérő ivóvíz kezelési technológia üzemeltetési költség számításához az alábbiakat írja elő: 

- amortizációs költség a beruházás során megvalósítandó valamennyi új létesítmény, berendezés, gépi berendezés, 

energiaellátás, műszerezés, stb. figyelembe vételével az 1. sz. kötet (Útmutató ajánlattevőknek) 5. fejezetben 

rögzített amortizációs kulcsokkal;  

- energia felhasználás a megvalósítás során beépített valamennyi új, vagy cserélt (pl. kútszivattyúk) berendezések, 

gépek energia felhasználása;  

- vegyszer felhasználás ajánlott technológia függvényében;  

- segédanyagok (pl. öblítővíz) ajánlott technológia függvényében;  

- hulladékkezelés, elhelyezés az ajánlott technológia függvényében;  

- karbantartási, pótlási költségek az ajánlott technológia függvényében;  

- munkabér ajánlott technológia függvényében. 

A fajlagos üzemeltetési költséget 2000 m
3
/nap kitermelt vízmennyiségre kell Ajánlattevőnek megadnia és erre 

garanciát vállalnia. 

A meglévő vízműtelep építményeiből, berendezéseiből az ivóvíz kezelési technológia megvalósítása után is 

megmaradó, a technológiához illeszkedő egységek amortizációs, energia, vegyszer, stb. költségeit nem kell az 

üzemeltetési költségszámításnál figyelembe venni. 

2. rész :Ajánlatkérő a kötelezően elvégzendő rekonstrukciós munkálaton felül vállalt felújítandó vezetékrendszer 

hosszúsága(m) tekintetében az alábbi értékelési módszert alkalmazza: 

A Környezetvédelmi es Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM-FI) részére a KEOP-ból támogatott 

szennyvíztisztítási, ivóvíz-ellátási projektek költség-haszon elemzésének elkészítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges 

fajlagos költség mutatók V.3. Vízelosztás 3.1 Ivóvízhálózat táblázat: PE SDR 17(10bar)sorában (MSZ EN 12201 

szabvány szerinti) lévő átmérőkhöz tartozó egységár táblázat alapján értékmeghatározás 

módszerével.(www.kofi.gov.hu) 

 

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

http://www.kofi.gov.hu/


 

 

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 

- „KEOP - 1.3.0./2F/09 – 2009/007 kódszámú ABONY VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG - JAVÍTÁSI ÉS 

IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS PROGRAMJA FIDIC (SÁRGA) SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

SZERINTI TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSE - 1.RÉSZ -, 2. RÉSZ-, MINDKÉT 

RÉSZ TEKINTETÉBEN”, ( csak az ajánlat tartama szerinti részmegjelölést kell feltüntetni) 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 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 jól 

teljesítési 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  KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 0007 azonosító számon szerződést kötött az Abony Város ivóvíz 

minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak megvalósítása  tárgyában, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)-val. Az aláírt 

támogatási szerződés alapján elszámolható költségek: I Rész esetén (meglévő vízmű telep területén 3000 m3/nap 

(ezen belül min. 150 m
3
/óra) kapacitású ivóvíz minőség javító vízkezelés megvalósítása  engedélyezési, kiviteli 

tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel)nettó 266.000.000.-HUF, II. Rész esetén (a város 

belterületén csőhálózat tisztítása, valamint  ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai 12.000.000.-HUF + 

58.000.000.-HUF) nettó 70.000.000.-HUF 

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

szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó. 

 

11.) Az 1. rész tekintetében ajánlattevőnek  ajánlatához csatolt nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a kivitelezés 

során az ivóvíz szolgáltatás 12 óránál tovább nem fog szünetelni, és hogy a munkavégzés időtartama alatt az 

általa/alvállalkozója által végzett kivitelezés, a vízműtelep folyamatos üzemét nem akadályozza. 

12) A 2. rész 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. 

 

13) 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 (HUF) 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. 

 

14) 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. 

 

15) 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. 

 

16) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 

 

17) 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. 

 

18) A benyújtásra kerülő végszámlák nagyságának összegéről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 

19) 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. 

 

20.) A kivitelezéshez megkezdéséhez szükséges közműkezelői és egyéb hatósági engedélyek, jóváhagyások 

beszerzése, valamint a geodéziai felmérésen alapuló megvalósulási tervek 3 példányban  történő elkészítése is 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.  

Az 1.rész tekintetében a technológiának vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni, illetve az épületnek építési 

engedéllyel, a kivitelezést csak ezt követően lehet elindítani. 



 

 

 

21.) 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. 

 

22.) Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 

tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó tervező- kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai 

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

 

23.) 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. 

24 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.  

25.Ajánlatkérő az ajánlattevők részére előírja esélyegyenlőségi-, és organizációs terv ,vagy annak megfelelő 

koncepció kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. Az esélyegyenlőségi valamint az 

organizációs terv becsatolása kötelező. 

26.) 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. 

27.) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint 

értendő. 

28.) 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. 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2011.04.08 . (év/hó/nap) 

 

 

 

 

 

A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

KÁR – MENTOR SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESEDELMI Bt. 

Postai cím: 5000 SZOLNOK, ARANY J. U. 20. 

 

Város/Község: SZOLNOK 

 

Postai 

irányítószám:5000 

Ország: Magyar 

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 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESEDELMI Bt. 

Postai cím: 5000 SZOLNOK, ARANY J. U. 20. 

 

Város/Község: SZOLNOK 

 

Postai 

irányítószám:5000 

Ország: Magyar 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: TÓTH RÓBERT 

Telefon: 56 – 426 - 226 

 

 

E-mail: karmentor@brokerroyal.hu 

 

Fax: 56 – 513 - 395 

Internetcím (URL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Abony város meglévő Vízmű telep területén 3000 m3/nap (ezen belül min. 150 m
3
/óra) kapacitású ivóvíz 

minőség javító vízkezelés megvalósítása - engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap 

próbaüzemmel. 

 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 45252126-7    45223000, 71323333 
 



 

 

1) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 0007 azonosító projekt ( ivóvíz minőség javító vízkezelés 

megvalósítása  engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap 

próbaüzemmel ) támogatási szerződés alapján megítélt támogatás összege :nettó 

266.000.000.-HUF 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

FELTÜNTETÉSE  

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

VAGY  (év/hó/nap) 

ÉS/VAGY  

Befejezés 2012/06/30      (év/hó/nap)  

 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

A végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár (a „Szerződés Elfogadott Végösszege”) 10%-a. 

 

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

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Abony város  belterületén csőhálózat tisztítása, valamint  ivóvízhálózat rekonstrukciós 

munkálatai . 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 45232151-5    45231112-3, 71322200 
 



 

 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 0007 azonosító projekt (Abony város belterületén csőhálózat tisztítása, 

valamint  ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai) ) támogatási szerződés alapján megítélt támogatás 

összege : nettó 70.000.000.-HUF 

 

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 2012/06/30 (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

A végszámla értéke nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár (a „Szerződés Elfogadott Végösszege”) 25%-a, 

előteljesítés megengedett. 

 

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

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


