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  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

 

  

  

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

  

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

  
 

[x] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
Abony Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Kossuth tér 1.  

Város/Község  
Abony  

Postai irányítószám: 
2740  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Romhányiné dr. Balogh Edit  

Telefon: 
+3653562095  

E-mail: 
abony@abony.hu  

Fax: 
+3653360010  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abony.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

  

További információ a következő címen szerezhető be: 

  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
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[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
  

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató 

[x] Regionális/helyi szintű 
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés 

g) pont] 

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb 

  

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 
  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

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

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (nevezze meg): önkormányzat -

közigazgatás  

[ ] Egészségügy   

  

  

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 
  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 

és elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 

autóbusz szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 

feltárása és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

  
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozói szerződés a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink 

Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat „Abony város 

Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 

megvalósítása” tervezési és  kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában. 

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

megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[x] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás 

megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ x] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória 

száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 

3. és 4. mellékletében) 

  

  

  

  

[ ] Szolgáltatási 

koncesszió  
 

A teljesítés helye: 2740 Abony Kálvin utca 1. szám  

 

NUTS-kód: HU102  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre 

(DBR) vonatkozó információk 

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

száma  

VAGY 

[ ] Keretmegállapodás egy 

ajánlattevővel 
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(adott esetben) maximális létszáma  

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

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozói szerződés a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink 

Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat „Abony város 

Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 

megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában..  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 

Fő tárgy:                 45220000-5 Mérnöki és építési munkák 

 

További tárgy(ak)  45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 

                                 71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel 

                                                      kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 

                                45000000-7 Építési munkák 

 

    

      

      

    

      
 

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

megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)  

[ ] igen [x] nem  

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

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

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

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

 

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

beleértve) 

Abony város Önkormányzatának megbízásából egy új multifunkcionális közösségi ház, 

művészeti központ és zeneiskola épül 589.958.874.-Ft összegben. Az épület tervezése 

idején, a pincei helyiség részére nem került tervezésre gépészeti rendszer (fűtés, 

légtechnika), mivel erre megrendelő igény nem jelentkezett, funkciója nem lett 

meghatározva. Jelenleg is folyik az ingatlan építése, a műszaki átadás várható időpontja 

2013. június 30. Jelen közbeszerzés tárgya egy kb. 60,04 m2 alapterületű  pincei helyiség 

gépészeti és elektromos rendszer kiépítésének kiviteli tervének elkészítése tender terv 

alapján, majd ezen rendszerek kivitelezési munkáinak elvégzése.  

A pincetér jövőben klubhelyiségként fog funkcionálni. 

 

Gépészeti rendszerek kialakítása: 

A tárgyi pincei helyiség esetében, a gépészeti rendszerek vonatkozásában megoldandó 

feladat a helyiség fűtése, illetve klubhelyiség funkcióját tekintve annak megfelelő gépi 

szellőztetése is. 

 

Fűtés: 

A helyiség fűtését DUNAFERR gyártmányú radiátoros hőleadók beépítésével kell 

biztosítani. A hőleadókat a pince fölött található földszinti könyvtár, lépcső alatti radiátoros 

osztó-gyűjtő berendezéséről látjuk el. A pincei helyiség részére egy külön kör van kiépítve 

az osztó-gyűjtőtől, NÁ15-ös méretben. A meglévő fűtési csővezetékhez, a mennyezet alatt 

a kiépített csatlakozási végponton kapcsolódunk, mely a szakág tervezési határának 

tekinthető. Innen a fűtési csővezetéket szabadon, falra szerelve vezetjük a hőleadókig. 

A radiátorok bekötése oldalról, egyenes kivitelű DANFOSS RA-N típ. termosztatikus 

szeleppel és RLV típ. visszatérő csavarzattal történik. A hőleadók légtelenítő szettel 

kerülnek beépítésre így az egyes hőleadók légtelenítése megoldott. A radiátorok 

termosztatikus érzékelő fejjel kerülnek felszerelésre. A kialakítandó fűtési hálózat anyaga 

rézcső, forrasztott kötésekkel. A csővezetéket nem szükséges hőszigetelni. 

 Légtechnika: 
A helyiség szellőztetéséről gépi úton gondoskodni szükséges, miután közösségi funkciót 

betöltő, nagyobb létszám befogadására is alkalmas helyiség kialakításáról van szó. 

A helyiség szellőztetésére beépítésre kerül egy AIRVENT REGO 700H típ., forgódobos 

hővisszanyerővel, szűrővel, elektromos utófűtővel ellátott kompakt mini légkezelő 

berendezés, melyet a padlástérbe tervezünk telepíteni. 

A tervezett légtechnikai rendszer esetében számításba vett alapadatok a következőek: 

_ emberek száma:15-20 fő 

_ légmennyiség: 30 m3/h/fő 

_ befújt levegő hőmérséklet: 20 °C 

_ külső levegő hőmérséklet: -15 °C 

(A padlástér azon részének hőszigeteléséről, ahová a légkezelő kerül beépítésre, 

gondoskodni szükséges, tehát egy fagymentes hőszigetelt helyiséget kell létrehozni a 

berendezés részére, amibe egy kiegészítő, elektromos fűtőtestet is be kell építeni, mely a 

tényleges fagymentes állapotról gondoskodik.) 

A légkezelő fagyvédelme érdekében beépítésre kerül egy elektromos előfűtő berendezés az 
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alábbi teljesítménnyel: 

- előfűtő: AIRVENT CV-25-30-1-MTU típ. (P=3000W; ~1x230V) 

A légcsatornába építhető elektromos fűtőelem beépített elektronikus szabályozással 

rendelkezik, mely pontos hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé. A beépített szabályozó 

működéséhez szükség van egy AIRVENT TG-K330 típ. légcsatornába beépíthető 

hőmérséklet érzékelőre. A fűtőelem bekötésekor, biztosítani kell a működés reteszelését, 

amely a légkezelő működésének segítségével valósítható meg. A reteszelő funkciót a 

fűtőelem vezérlőegységéhez kell csatlakoztatni. A légkezelőben üzemszerűen kondenzvíz 

keletkezésével nem kell számolni, így cseppvíz elvezetéssel nem kell foglalkozni. 

A befúvó és elszívó légcsatorna hálózatot a légkezelő berendezéstől a pincei helyiségig, a 

földszinti és emeleti könyvtár helyiség területén keresztül vezetve juttatjuk el. A függőleges 

légcsatorna szakaszok elburkolva kerülnek kialakításra. A födémátvezetéseknél LINDAB 

CR60-250-MFUS típ. olvadóbetétes tűzcsappantyúk beépítése szükséges, a szintek közötti 

tűzterjedés megakadályozására. 

A kezelt levegő pincehelyiségbe történő befújása AIRVENT DH típ., valamint a használt 

levegő elszívása AIRVENT E5 típ. szellőző rácsokon keresztül történik. A légcsatorna 

hálózatot a helyiségen belül mennyezet alatt falsarkokban, elburkolva vezetjük. A 

frisslevegő beszívására valamint a távozó levegő kidobására LINDAB VHL típusú 

tetőelemen keresztül a tető fölött kerül sor, egymástól megfelelő távolságban (min. 3,0m). 

A friss levegő beszívásának helye, az uralkodó szélirányt figyelembe véve lett 

meghatározva, illetve az elszívott levegő kifúvási helyének függvényeként. Az érintett 

légcsatorna szakaszokba visszacsapószelep beépítését javasoljuk, a levegőáramlás 

megakadályozása érdekében, amikor légkezelő nem üzemel. A fűtetlen padlástérben 

vezetett légcsatorna hálózatot, Armacell AF típ. párazáró hőszigeteléssel szükséges ellátni. 

A frisslevegő beszívó, ill. a távozó levegő légcsatorna szakaszokat 19mm vastagságú 

hőszigeteléssel kell ellátni. Míg a befúvó és elszívó légcsatornákat 50mm vastagságú 

párazáró hőszigeteléssel kell szigetelni, egészen a rendszer végéig. A szükségessé váló, de 

előre ki nem hagyott áttöréseket el kell készíteni és valamennyi áttörést helyre kell állítani. 

 
Erősáramú rendszerek 

Az épületgépészeti gépekhez szükséges elektromos áramellátást a csatolt árazatlan kiírás 

tételeinek alkalmazásával az épület gazdasági bejáratánál lévő főmérőből kell kialakítani. 

Az eredeti tervekben kialakított kábeltálcában rejtett módon. 

 

Az új Közösségi ház és Zeneiskola épületegyüttesének generál tervezője a Triskell 

Épülettervező Kft. (1034 Budapest, Kecske utca 25.) ezért a pince funkció váltásából adódó  

áttervezések ügyében  a nyertes ajánlattevőnek egyeztetnie kell a Társasággal, hiszen az 

erősáramú és gépészeti rendszerek nyomvonalának bővítése és módosítása érinti az épület 

belsőépítészeti kialakítását.  

 

Az új Közösségi ház és Zeneiskola épületegyüttesének generál kivitelezője a ZÁÉV 

Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. szám). A generál kivitelező 

kiválasztása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyik értékelési szempont volt a 

jótállási idő vállalása. A nyertes ajánlattevő épületre teljes körűen 60 hónapos jótállást 

vállalt, mely kiterjed a már kiépült és nettó 70 millió Ft-t meghaladó gépészeti, valamint a 

nettó 20 millió Ft-t meghaladó erősáramú rendszerekre is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 

arról, hogy Ajánlatkérőnek a ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel kötött fővállalkozói szerződésből 

eredő jótállási és szavatossági jogai nem csorbulnak, az továbbra is az egész épületre 

vonatkozóan teljes összegében a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkálatok elvégzését 

követően is fennmarad, figyelembe véve a  Polgári törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. 
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törvény hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit (305-311/A. §). A jelen közbeszerzési 

eljárás becsült értéke mindösszesen áfa nélkül 4.646.745.-.-Ft.  

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 4.646.745 Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

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

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem  

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

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló 

meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:  

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 
 

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 21 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  

Kezdés (év/hó/nap)  

Befejezés (év/hó/nap)  

  

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

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

 

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

1.) Késedelmi kötbér: a kötbérterhes késedelmes teljesítése esetén nettó 100.000 Ft/nap 

maximum 30 napig.  

2.) Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér összege: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. 

3.) Meghiúsulási kötbér összege: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 30 %-a. A meghiúsulási 

kötbér a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes. 

4.) Jólteljesítési biztosíték összege a nettó Ajánlati Ár 5 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés (a) 

pontjában foglaltak szerint a szerződés jótállási igények teljesítésének biztosítékaként, 

melyet a létesítmény műszaki átadás-átvételét követően (a végszámla benyújtásával 

egyidejűleg kell Megbízó rendelkezésére bocsátani) a jótállási idő 60 hónap tartamára. A 

jótállási biztosítéknak még ezt követő 30 napig érvényben kell maradnia, lehívhatósággal. 

Az egyes részekbe tartozó építményfajtákra a kötelező alkalmassági idő, a 12/1988. (XII. 
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27.) ÉVM-IpM-KMMÉM-KVM együttes rendeletben rögzítettek szerint.  

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

jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)  

A beszerzést az Európai Unió (KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat 

Közép-Magyarországi Operatív Program) és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.  

 

Az elszámolás és a kifizetés magyar forintban (HUF), pályázat pénzügyi elszámolása az 

utófinanszírozás szabályai szerint történik. 

 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámlázási lehetőség nincs. 

 

Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést utófinanszírozás keretében teljesíti 

Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései 

alkalmazásával. A számla kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról banki 

átutaláson keresztül történik. A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) 

Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. 

A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő támogatásra 

irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 

(pályázatot) nyújtott be. Támogatás mértéke: 64,359316 %, a 

Műszaki - és a hozzátartozó pénzügyi ütemterv tervezetet az ajánlat részeként szükséges 

benyújtatni. (A pénzügyi ütemterv tervezetnek a részszámlák és végszámla kifizetésének 

időpontját és összegét is tartalmazni kell!)  

 

Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! 

 

Vonatkozó jogszabályok (elsődlegesen, de nem kizárólagosan):  

- 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  

- 42/2012. (VII. 17.) NFM rendelet,  

- 1/2004. (I.5.) Kormányrendelet 

- 360/2004. (XII.26) Kormányrendelet 

- 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 

- 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. 

- 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

 

 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 

jogi személy: (adott esetben)  

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 

(projekt társaság) létrehozását.  
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

   

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is (adott esetben)  

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

Kizáró okok: 

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt 

kizáró okok bármelyike fennáll. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 

(2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll. 

Igazolási mód: 

- Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkozni, hogy nem tartozik 

a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének pontjainak hatálya alá. 

- Az ajánlattevő ajánlatában Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe 

vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 

olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó 

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az 

ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának 

dátumánál nem régebbinek kell lennie. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján 

egyszerű másolatban is benyújthatóak.  

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén 

a tagoknak) csatolni kell: 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

alkalmas, ha az ajánlattevő (közös 

ajánlattétel esetén a tagok): 
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P/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ 

(1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó, valamennyi (meglévő és 

megszüntetett) fizetési számlájára 

vonatkozó, az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított 24 hónapra 

vonatkozó nyilatkozatát, attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak az alábbi tartalommal: 

- fizetési számlaszáma(i), 

- mióta vezeti a fizetési számlát 

- volt-e 15 napot meghaladó sorban állás 

(2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. pontja 

alapján) a pénzforgalmi számláin az eljárást 

megindító felhívás feladását megelőző 24 

hónapban. 

Ajánlattevő ajánlatában köteles 

nyilatkozatot becsatolni arra vonatkozóan, 

hogy mely pénzügyi intézménynél vezet, 

vagy szüntetett meg fizetési számlát az 

eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított 24 hónap tekintetében.  

„2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. 

pontja: a pénzforgalmi szolgáltató által 

vezetett fizetési számlára érkező fizetési 

megbízás fedezethiány miatt történő nem 

teljesítése (függőben tartása) és várakozási 

sorba helyezése a jövőbeni teljesítés 

céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor 

a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a 

beérkezett fizetési műveletek tervszerű 

teljesítése érdekében sorba helyezésről 

állapodik meg a pénzforgalmi 

szolgáltatóval” 

Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel 

esetén a tagoknak) e hirdetmény feladását 

megelőző 24 hónapban megszüntetett 

pénzforgalmi számlákat, úgy ebben az 

esetben a megszüntetett pénzforgalmi 

számlákról szóló igazolást is csatolni kell az 

ajánlathoz.  

 

 

 

 

P/1.) ha valamennyi pénzintézettől származó 

nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az 

eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított 24 hónap (meglévő és 

megszüntetett) fizetési számláján 15 napot 

meghaladó sorban állás nem fordult elő. 
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P/2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy 

jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évre 

vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 

mérleg, vagy eredménykimutatás 

benyújtása (ha a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét) egyszerű másolatban; 

amennyiben az ajánlatkérő által kért mérleg, 

vagy eredménykimutatás a céginformációs 

szolgálat honlapján megismerhető, a 

mérleg, vagy eredménykimutatás adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható mérleg, 

vagy eredménykimutatás csatolása az 

ajánlatban nem szükséges; 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ 

(2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő P/2/1 

szerinti irattal azért nem rendelkezik az 

ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 

mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 

tárgyából (az ivóvíz ellátást szolgáló vízmű 

telep építéséből / bővítésből, vízhálózat 

mosatásából, rekonstrukciójából, vagy 

szennyvíz telep építéséből / bővítéséből) 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal 

jogosult igazolni. Az ajánlatkérő által a 

nettó (forgalmi adó nélkül számított) 

árbevételre meghatározott érték 

38.600.000,- HUF. 

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ 

(3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a 

P/2/2 szerinti irattal azért nem rendelkezik, 

mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 

nem lehetséges, az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett 

bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 

tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 

dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát. 

 

 

P/2.) - Saját vagy jogelődjének mérleg 

szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti 

év vonatkozásában legalább kettő év nem 

volt negatív  

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek a 

közös ajánlattevők a meghatározott 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen 

kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 

egy felel meg.  
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A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt 

a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, továbbá 

köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az 

ajánlattevő az alkalmasság igazolása során 

az (5) bekezdés szerint más szervezet 

kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

• ha az alkalmasság igazolásakor 

bemutatott, más szervezet által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 

szerződés teljesítése során ténylegesen 

igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő 

az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolása során – az a) pontban foglaltakon 

túl – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában 

benyújtja az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben 

e más szervezet az ajánlattevő 

fizetésképtelensége esetére kezességet vállal 

az ajánlatkérő mindazon kárának 

megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben 

érte, és amely más biztosítékok 

érvényesítésével nem térült meg.  
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén 

a tagoknak), csatolni kell:  

 

M/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ 

(2) bekezdés a) pontja szerint építési 

munkálatokra vonatkozó, az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított öt éven belül teljesített sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult 

referencia nyilatkozat, vagy igazolást, mely 

tartalmazza legalább az elvégzett munkák 

nevesítését az M/1.)1. esetében kilométer 

hosszát az ivóvíz vezeték építésre vagy / 

rekonstrukciós munkálatokra, az M/1.)/2 

esetében a térfogat (m3) nagyságát 

víztorony építése, felújítása kivitelezési 

munkálataira, , ellenszolgáltatás nettó 

összegét, tárgyát, a teljesítés idejét (műszaki 

átadás-átvétel) időpontját /év, hónap, nap/) 

és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, 

székhelyét, a referenciát adó személy nevét 

és telefonszámát, a referencia igazolás 

kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e.  

A referenciákat a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) 

pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 

az alkalmassági minimumkövetelménynek 

megfelelően részletezett tartalommal a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) 

bekezdés szerinti igazolással és nyilatkozat 

eredeti vagy másolati példányának 

csatolásával kell igazolni.  

Közös ajánlattevőként vagy 

alvállalkozóként való teljesítés esetén az 

igazolásból ki kell derülni, hogy a gazdasági 

szervezet milyen összegű teljesítést végzett. 

 

 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

alkalmas, ha az ajánlattevő (közös 

ajánlattétel esetén a tagok): 

 

M/1.) ha, rendelkezik legalább egy darab az 

eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított öt éven belül teljesített 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással 

lezárult és pozitív véleménnyel igazolt, (az 

igazolás pozitív véleményű, ha tartalmazza, 

hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt) a 

közbeszerzés tárgyára (épület építés) 

vonatkozó referenciával,  
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M/2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 

a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.§ 

(2) bekezdés e) pontja alapján mutassa be a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, a 

megkívánt gyakorlatát igazoló részletes (év, 

hónap, nap megjelöléssel), aláírt szakmai 

önéletrajzot (egyszerű másolatban), a 

végzettséget igazoló okiratot (egyszerű 

másolatban) szükséges benyújtani. 

(személyiségi jogot érintő adatokat nem kér 

az önéletrajzban megjeleníteni az 

ajánlatkérő) 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 

szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy 

az ajánlattevő nyertessége esetén 

rendelkezésre állnak és közreműködnek a 

teljesítésben. Az ajánlatnak tartalmaznia 

kell az alkalmasság igazolását bemutató 

szervezet kifejezett nyilatkozatát, hogy 

milyen jogviszonyban (pl. 

munkajogviszony, megbízási jogviszony) 

állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy 

a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozóval, vagy hogy a szakembereket 

erőforrás nyújtó szervezet biztosítja. 

 

A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben 

előírt feltételek igazolására Ajánlatkérő a 

Kbt. 36.§ (5) bekezdését alkalmazza. 

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt 

a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, továbbá 

 

M/2) Rendelkezik legalább 1 fő, 

gépészmérnök végzettségű, legalább 2 év 

felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel, aki a 244/2006. 

(XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/Ég 

(vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás 

előtti jogosultsággal) jogosultsággal 

legalább az ajánlattételi határidő lejártáig 

rendelkezik.  

 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az 

előírt alkalmassági követelményeknek a 

közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek  
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köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az 

ajánlattevő az alkalmasság igazolása során 

az (5) bekezdés szerint más szervezet 

kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor 

bemutatott, más szervezet által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 

szerződés teljesítése során ténylegesen 

igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő 

az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi 

építési beruházások teljesítésére vonatkozik, 

az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 

milyen módon vonja be a teljesítés során azt 

a szervezetet, amelynek adatait az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, 

amely lehetővé teszi e más szervezet 

szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

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

  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] 

nem  

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 

személyek nevét és képzettségét 

[ ] igen [ ] nem  
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

[x] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 

keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma  

VAGY: 

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 

során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem  

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

    

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
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[x ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY 

[] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  

  Részszempont Súlyszám 

   

   

   
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

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

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

 

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

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

nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

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

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

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

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

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

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

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

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  
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A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 15000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

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 

pince gépészet” megjelöléssel.  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

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

Dátum: (év/hó/nap)  

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

benyújthatók  

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU  

[ ] Egyéb:  

[ ] Magyar 

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

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY  

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

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

felbontásának feltételei  

Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Hely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] 

nem  

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

A Kbt. 62. § (2), (3), (4),(6) és (7) bekezdése szerint.  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

 

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  
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(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos 

[x] igen [ ] nem  
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház 

- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő 

elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján a 

dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett  

alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 

A dokumentáció átvehető a vételár kifizetését igazoló pénzintézeti igazolás másolatának 

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 (06-56-426-226). A dokumentáció beszerezhető a Kbt. 50. § (3) 

szerint is.  

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 

esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó és felső határa: 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 

esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 

V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

[x] igen [ ] nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 

megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  

P/1, P/2, M/1, M/2,  

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

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x ] igen [] 

nem  
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V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 

eredeti, 2 másolat) kell benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. 

Ajánlatkérő előírja az elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen nem 

szerkeszthető példányban) történő benyújtást is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra 

vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. 

Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az 

irányadó. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz 

tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól 

olvashatóan kérjük felírni: Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ pince gépészet megvalósítása”– „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi 

határidő előtt nem bontható fel!” 

Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala, 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet , Településfejlesztési Osztály  

 

2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi 

határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás I.1. pontjában írt helyszínre 

 

3. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján, teljes 

körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

 

4. Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek 

csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és 

ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát és az 

ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégmásolatot másolati 

példányban. Amennyiben a cégmásolat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a 

benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. 

Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata. 

 

5. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 

másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban 

történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 

 

6. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati 

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

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

7. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül. 

 

8. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 

tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

9. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten 

(írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott 

károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges 

felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni 
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kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő 

megállapodás tervezetet, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra 

vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot a közös ajánlattevők közötti tételes 

feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők 

személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  

A cégszerűen aláírt megállapodás eredeti vagy másolati példányának benyújtása a 

szerződéskötés feltétele. 

 

10. A Kbt. 40.§ (1 bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában 

köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékoz arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozók közre fognak működni. 

 

11. Rendelkezésre állás: A 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.  

 

12. Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőt, hogy a felhívás III.2.3) pontjának (M/2) pontjában meghatározott szakember 

vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés 

teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembert veheti 

igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem 

lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember 

közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az 

adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül 

 

13. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a 

munkavégzés területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell a ezen tekintetben. 

 

14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  

 

15. Az ajánlattevőnek ajánlatában a következő dokumentumokat is be kell nyújtania: 

kitöltött építési költségvetési kiírás (CD-n is), a szerződés teljesítésére vonatkozó 

sávosépítési-pénzügyi ütemtervtervezetet és műszaki ütemterv tervezetet. 

 

16. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 5 példány megvalósulási tervdokumentáció 

készítést ír elő, melynek költsége az ajánlattevőt terheli. 

 

17. Az ajánlati felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam automatikusan 

meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő. 

 



 

25 

 

18. Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő 

 

19. 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. 

 

20. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelölte. (Kbt. 124. § (4) bekezdés) 

 

21. 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. 

 

22. Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. 

§ szerint írja elő a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését, 

az Ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. 

 

23. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 

 

24. 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. 

 

25. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban 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 Kbt. 123. §. (7) bekezdésében foglaltak alapján. „Az ajánlatkérőnek 

biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés mentes leírását; az ajánlatkérő a 

közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági 

szereplőket vagy 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, 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.” 
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Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, 

hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden 

kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű 

költségét ajánlattevő viseli. 

 

26. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

 

27. Az ajánlatok munkanapokon 9:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00 – 

10:00 óra között nyújtható be, az ajánlati felhívás I.1) pontjában megadott címen. 

 

28. 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. 

 

29. 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 lehetőleg 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. 

 

30. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

31. 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. 

 

32. Ajánlattevő feladatát képezi a bontási törmelék, hulladékok, egyéb munka végzése 

során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, 

a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási 

és takarítási feladatok elvégzése. 

 

33. Az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét 

(részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen 

részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

34. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
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követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az 

előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

 

35. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe az 56. §. (1)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 

56. §. (1)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

36. Ajánlattevő csatolja ajánlatához részletes ajánlatát, mely tartalmazza a fizetési 

feltételeket, teljesítési határidők, jótállási feltételeket, késedelmi kötbér feltételeket, árazott 

költségvetését, ajánlat érvényességére vonatkozó feltételek, egyéb Ajánlattevői feltételek 

stb. ismertetését. 

 

37. Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, (Kbt. 

60. §. (1) bekezdése) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 60 § 

(3) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlati felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan. 

 

38. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési eljárást, 

ajánlattevők figyelmét pedig felhívja a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra. 

 

39. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás elkészítésekor figyelembe vette a D 446-15-

2011 számú határozatot. 

 

  

  

  
 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/05/30 (év/hó/nap) 
 

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János út 20. szám  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  
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Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert Miklós  

Telefon: 
+ 36 56 426226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
+ 36 56 513395  

Internetcím (URL):  

  

  

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János út 20. szám  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert Miklós  

Telefon: 
+ 36 56 426226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
+ 36 56 513395  

Internetcím (URL):  

  

  

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST 
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VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

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

------  

 

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:  
   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

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

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 


